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OBJETIVO

Analisar a intervenção da enfermagem nas ações e controle

da hanseníase no âmbito da saúde pública.

A hanseníase é uma doença granulomatosa, infecto-contagiosa,

causada por um bacilo intracelular obrigatório com predileção

pelas células da pele e dos nervos periféricos enquadra

características clínicas e tem acometimento dermato-

neurológico, que pode levar às deformidades osteoarticulares e

outras sequelas.

É uma patologia crônica que tem como causa o Mycobacterium

leprae, um bacilo álcool-ácido resistente que apresenta

predileção pela pele e nervos periféricos encontrados em

membros superiores, inferiores e na face. O bacilo presenta alta

infectividade, no entanto baixa patogenicidade. A literatura

aponta que o diagnóstico tardio dos casos de hanseníase é um

dos principais fatores que interferem no efetivo controle da

doença. Elegem-se por longo período de incubação do bacilo

(de cinco a sete anos).

INTRODUÇÃO

Observado na literatura que é de fundamental importância o papel do

enfermeiro diante do controle e identificação dos casos de hanseníase.

CONCLUSÃO

A hanseníase até o século XIX apresentou distribuição mundial. Obteve

melhoria das condições de vida na Europa, na América do Norte e no Japão,

suas prevalência e incidência foram diminuindo, mesmo na ausência de

tratamento específico.

O desenvolvimento de esquemas terapêuticos utilizando três medicamentos, a

partir da década de 1970, possibilitou o tratamento e a cura da doença.

DISCUSSÃO
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A INTERVENÇÃO DA ENFERMAGEM NAS AÇÕES E CONTROLE DA HANSENÍASE NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA.

RESULTADOS

Foram encontrados 334 artigos, sendo incluídos no estudo

apenas 5 sendo 3 do LILACS e 2 do SCIELO. Mostram

a importância da intervenção da enfermagem nas ações e

controle da hanseníase no âmbito da saúde pública.

Estudos mostram que a conquista do programa de controle

da hanseníase está fundamentado na pratica do

diagnóstico precoce, no tratamento poliquimioterápico

adequado, na vigilância dos contatos domiciliares, na

prevenção das incapacidades e na reabilitação. Do ponto

vista, a interação dos programa de controle da hanseníase,

na atenção básica de saúde, é uma estratégia relevante

para garantir o diagnóstico precoce, a prevenção e o

controle da doença. Nesse cenário, o enfermeiro é

apontado pela sua atuação, pois pode facilitar o acesso

específico que assegure a prevenção de incapacidade e a

terapêutica medicamentosa. Destaca-se, ainda, que o

enfermeiro é um agente fundamental na construção da

qualidade de vida destes pacientes.
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METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de

dados Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde

(LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO).

Foram incluídos estudos referentes à intervenção da

enfermagem nas ações e controle da hanseníase no âmbito

da saúde pública, nos anos de 2015 a 2017, em língua

portuguesa (Brasil) e disponível na íntegra para acesso

online. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde

(DeCS): Cuidados de enfermagem; Enfermagem;

Hanseníase; Prevenção e controle; Atenção à saúde.

Fonte: http://sage.saude.gov.br/

Figura 1 - Taxa de detecção de hanseníase na população geral, em menores de 15 anos e, com grau 

2 de deformidade em metrópoles brasileiras (2001-2015).


