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OBJETIVO

Tem como objetivo realizar cuidados

domiciliares de enfermagem à pessoa com

hanseníase e sua família na perspectiva da

clínica ampliada.

A hanseníase é uma doença crônica,

infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o

Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a

capacidade de infectar grande número de

indivíduos, no entanto poucos adoecem. Na

disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e

Idoso I, pode-se vivenciar, pelos estudantes, a

realização de visita domiciliária à pessoa com

hanseníase e sua família, na perspectiva da

clínica ampliada.

INTRODUÇÃO

A realização das atividades caracterizou-se como uma

importante ferramenta na construção de um elo entre o

paciente e o serviço de saúde, trazendo novas informações

para o doente, serviço e discentes.

CONCLUSÃO

Durante a visita domiciliar detectou-se que o paciente além de

hanseníase estava em tratamento para Hepatite B e HIV+. A

esposa relata que convive há 10 anos com o companheiro e

mais quatro filhos, que o mesmo tem diagnostico e hanseníase

e hepatite B há cinco anos, há dois meses foi diagnosticado

com HIV+ sendo contaminado pela esposa pois não usavam

camisinha nas relações sexuais; é aposentado, residem em

casa adquirida pelo programa minha casa minha vida. A

esposa informa que o tratamento de Hanseníase foi

interrompido, temporariamente por causa do uso do coquetel

antirretroviral para HIV. Os discentes diante dos problemas

identificados orientaram sobre a necessidade do retorno aos

programas, cuidados com as doenças em curso, com os filhos,

uso de camisinha nas relações sexuais e no retorno a unidade

de media complexidade reunimos os serviços envolvidos para

proporcionarmos uma melhor assistência e qualidade de vida

ao paciente que apresenta inúmeros problemas biológicos

sociais e econômicos.

RESULTADOS
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Experiência

METODOLOGIA

Trata-se de relato de experiência sobre o

cuidado domiciliar á família de uma pessoa

com Hanseníase, no Centro de Saúde

Especializados em Feira de Santana – BA,

através do atendimento ambulatorial e visita

domiciliar com o intuito de prover cuidados

mais amplo no contínuo á pessoa com

hanseníase no mês de abril do ano em curso.

Solicitou-se a enfermeira da unidade o

prontuário de pessoa faltosa no programa

para realização da visita domiciliar analisando

informações e endereço no referido

documento.
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