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A hanseníase é uma doença crônica
infectocontagiosa causada pela
Mycobacterium leprae, tem evolução
lenta e a principal característica clínica é
o acometimento dermato-neurológico,
que pode resultar em deformidades
ósteoarticulares entre outras sequelas. A
principal causa do surgimento do mal
perfurante plantar em pacientes
portadores da fase crônica da
Hanseníase é a perda da sensibilidade
protetora na região plantar por meio da
lesão do nervo tibial posterior.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACEINTE COM HANSENIASE ACOMETIDO PELO MAL PERFURANTE PLANTAR

METODOLOGIA 
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Exame Físico 

CISPESC

Diagnósticos de Enfermagem 

1- Sensibilidade periférica prejudicada, 

2- Imagem corporal alterada

3- Escoriação da pele, 

4-Dor

5-Conhecimento insuficiente

Intervenções 

1-Caminhar com cuidado, examinar os pés 
diariamente, orientar o uso de calçados adequados 
e confortáveis.

2-Encaminhar para o atendimento psicológico, 
estimular o autocuidado corporal, estabelecer 
escuta ativa. 

3-Avaliar a situação do ferimento, esclarecer 
dúvidas  quanto as lesões encontradas, estimular 
hábitos de higiene, manter ferida limpa conforme 
orientado, orientar sobre cuidados com o 
ferimento.

4-Encaminhar para atendimento especializado

5-Disponibilizar informações através de recursos 
didáticos, estabelecer vínculo com usuário. 

CONCLUSÃO 

Por meio da Sistematização da Assistência
de Enfermagem foi possível assistir a
paciente de forma holística e humanizada
visando uma melhor qualidade de vida,
pois através de um exame físico minucioso
é possível constatar os problemas que
necessitam de intervenção e tentar
solucioná-los.
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