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RESUMO 

 

 

Estudo caracterizado por revisão integrativa, realizado nas bases de dados em Enfermagem 

(BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Índice 

Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS), Medical Literature Analysis and 

Retrievel System Online (MEDLINE) e na Scientific Electronic Library Online (SCIELO). 

Ao total foram selecionados 18 artigos que atenderam aos critérios de inclusão, tais como, 

artigos publicados nos últimos dez anos; com texto completo e publicados em português, 

inglês e espanhol. E os critérios de exclusão foram, repetidos na bases de dados e que não 

tinham pelo menos um autor da enfermagem. Objetivou- se conhecer sobre as dificuldades 

vivenciadas por pessoas com hanseníase; descrever essas dificuldades vivenciadas por essas 

pessoas; e discutir as ações do Enfermeiro frente às dificuldades vivenciadas por essas 

pessoas. Na discussão foram criadas duas categorias: Dificuldades enfrentadas pelos 

portadores de hanseníase e as Estratégias de enfermagem no enfrentamento das dificuldades 

vivenciadas pelos portadores da doença. Os resultados da pesquisa evidenciaram que muitos 

portadores ainda sofrem preconceito, dificuldades emocionais e físicas, dessa forma são 

excluídos socialmente por terem contraído a doença. Alguns pacientes sabem sobre a 

hanseníase, as deformidades que ela pode causar, já vivenciaram situações variadas de 

discriminação, por isso essa doença não é somente um problema de saúde pública como 

também um problema social, onde se faz necessário disseminar informações sobre o que essa 

doença representa. Dessa forma é imprescindível a participação da enfermagem na assistência 

direta a população dentro de uma unidade de saúde da família, tendo por objetivo a 

disseminação da informação sobre forma de transmissão e seu controle, onde era consulta de 

enfermagem, o hanseniano é orientado quanto a prevenção das complicações físicas. Conclui-

se que há a necessidade da equipe de enfermagem em realizar estratégias para minimizar as 

complicações que esses pacientes podem apresentar, como informações sobre a ausência de 

sensibilidade, o cuidado com os pés, com os olhos, com as úlceras. A enfermeira é o 

profissional que vai estar frente a frente a esse portador, visando não somente a supervisão da 

medicação, como também de que forma ele está se sentindo perante a sociedade. 

 

Descritores: Hanseníase; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 

Study characterized by integrative review, conducted in the databases in Nursing (BDENF), 

Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS), Bibliographical Index Spanish 

Health Sciences (IBECS), Medical Literature Analysis and Retrievel System Online 

(MEDLINE) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). In total they were selected 

18 articles that met the inclusion criteria, such as articles published in the last ten years; Full-

text and published in Portuguese, English and Spanish. The exclusion criteria were repeated in 

databases and that they had at least one author of nursing. Objetivou- to know about the 

difficulties experienced by people with leprosy; describe these difficulties experienced by 

these people; and discuss the actions of the nurse in the face of difficulties experienced by 

these people. In the discussion two categories were created: Difficulties faced by the leprosy 

patients and nursing strategies in addressing the difficulties experienced by sufferers. The 

survey results showed that many patients still suffer prejudice, emotional and physical 

difficulties thus are socially excluded because they have contracted the disease. Some patients 

know about the disease, deformities that it can cause, they have experienced various situations 

of discrimination, so the disease is not only a public health problem but also a social problem, 

where it is necessary to disseminate information on this disease represents. Thus the 

participation of nursing is essential in direct assistance to the population in a health unit of the 

family, with the objective of disseminating information on the form of transmission and its 

control, which was nursing consultation, the leper is guided as prevention the physical 

complications. We conclude that there is a need of the nursing team in carrying out strategies 

to minimize the complications that these patients may have, such as information about the 

absence of sensitivity, care of the feet, the eyes, with ulcers. The nurse is the professional who 

will be face to face with that carrier, aiming not only the supervision of medication, as well as 

how he's feeling in society. 

 

Keywords: Leprosy; Nursing; Nursing care 
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          1. INTRODUÇÃO  

A motivação pelo assunto surgiu a partir da empatia ao tema durante a Disciplina 

de Doenças Infecto Parasitárias (DIP) no 6º Período da faculdade, onde pude conhecer e 

entender não somente essa patologia, mas também toda a sua história e tratamento. Todavia a 

hanseníase traz ainda hoje na idade contemporânea o preconceito e estigma. Dessa forma, por 

se tratar de minorias e discriminação, esse tema me instigou em pesquisar na bibliografia 

sobre essa população esquecida durante anos. 

A hanseníase pode ser definida como uma doença crônica, infecciosa, causada 

pelo Mycobacterium Leprae, possuindo muita relevância para a saúde pública devido a sua 

grande amplitude e seu poder de deixar sequelas incapacitantes (BRASIL, 2007, p.70). 

O Brasil atualmente é o segundo país com quantitativo de casos de hanseníase, 

apresentando um predomínio de 1.5 casos por 10.000 habitantes, estando apenas abaixo da 

Índia, posição essa lastimável, pois essa doença já foi erradicada há muito tempo nos países 

de primeiro mundo (BORENSTEIN et al, 2008, p.709). 

De acordo com Nunes et al (2011, p. 1316)  mudanças acontecem com alguns 

portadores de hanseníase devido aos efeitos do tratamento com medicamentos, que faz com 

que a pele possua uma pigmentação mais escura. E por se tratar de uma doença que promove 

uma incapacitância, algumas pessoas sentem dores por todo o corpo o que compromete na 

realização das suas atividades diárias, promovendo mudanças na sua rotina. No entanto o pior 

agravamento que essa patologia causa na vida das pessoas acometidas é o sofrimento 

emocional, que ultrapassa a dor física, a repulsa, os olhares diferenciados, que causam grande 

impacto nas relações interpessoais. 

De acordo com a Portaria nº 3.125, de 7 Outubro de 2010 , o Programa Nacional 

de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde desenvolvem ações com o objetivo de 

orientar a prática do serviço de acordo com cada especificidade, seguindo os princípios do 

SUS, afim de fortalecer a vigilância epidemiológica e a promoção da saúde e assistência 

integral as pessoas que possuem hanseníase.  

Sabe-se que o enfermeiro é de suma importância no cuidado com as pessoas que 

possuem hanseníase, uma vez que uma escuta ativa, a criação de vínculo e confiança, tem 

como objetivo uma assistência de enfermagem qualificada, humanizada e efetiva, priorizando 

o processo curativo e a prevenção das incapacidades que possam vir a existir (FREITAS et al, 

2008, p.763). 
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Segundo Junior e colaboradores (2008, p.714) dentre as funções do enfermeiro, 

algumas delas são, identificar os fatores de risco, prevenir as incapacidades que podem vir a 

acontecer e proporcionar uma melhor adesão ao tratamento para os pacientes com hanseníase. 

De acordo com essa perspectiva o cuidado é essencial, visando uma boa qualidade de vida 

para com o outro a fim de ajuda-lo a enfrentar suas próprias dificuldades e medos. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Segundo Borenstein et al (2008, p.709) a hanseníase era nomeada como lepra 

durante muitos anos e mesmo nos dias atuais ainda traz consigo o preconceito existente 

naquela época. As pessoas que convivem com essa patologia ainda passam por muitas 

situações desagradáveis e de puro preconceito, devido à falta de informação das pessoas e 

pelo estigma que essa doença infelizmente trouxe para seus portadores. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A hanseníase faz parte do grupo de doenças negligenciadas, consideradas 

endêmicas em populações que vivem em condições precárias de pobreza, o que contribui para 

a desigualdade social (ALVES; FERREIRA e FERREIRA, 2014, p.41). 

Segundo Araújo e colaboradores (2014, p.900) essa doença ainda é considerada 

um grave problema de saúde pública, nos países em desenvolvimento, uma vez que em 

algumas regiões, a hanseníase ainda não foi erradicada, por causa de sua complexidade.   

Nunes et al (2011, p.1313) afirmam a existência  de vários estudos que apontam a 

hanseníase como grande causadora de transtornos na existência de seus  portadores, tanto em 

sua vida diária, pessoal, interpessoal, provocando além de sofrimento físico, social e 

psicológico.   

 

1.3 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Qual produção científica da Enfermagem acerca das dificuldades vivenciadas por 

pessoas com hanseníase? 
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1.4 OBJETIVO GERAL 

 

 Levantar as produções científicas de enfermagem acerca das dificuldades 

vivenciadas por pessoas com hanseníase; 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as dificuldades vivenciadas por pessoas com hanseníase; 

 Discutir as ações do Enfermeiro frente às dificuldades vivenciadas por pessoas 

com hanseníase; 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES 

 

A Universidade tem o papel de formar enfermeiros e profissionais da saúde 

capacitados em lidar com diferentes tipos de pessoas e doenças, proporcionando aos discentes 

competências para atuarem profissionalmente. 

 De acordo com Pedrazzani (1987, p. 17) todo discente deve ter a capacidade de 

saber lidar com problemas de saúde pública, antigamente os mesmos não possuíam em seu 

currículo disciplinas que permitissem conhecer o que era de fato a hanseníase e as que traziam 

diziam apenas que era uma doença transmissível. E atualmente vemos o portador dessa 

patologia de forma humanística, de forma integral, acolhendo-o, pois ele não é mais um 

“leproso”, porém um ser humano que precisa ser tratado de maneira humana ao invés de 

estereótipos. Por isso é de suma importância que o currículo de graduação de enfermagem 

proporcione ao aluno uma formação geral, conhecendo a realidade das necessidades, sociais, 

psicológicas e biológicas da população. 

De acordo com Martelli e colaboradores (2012, p. 275) apesar dos baixos índices 

de prevalência da hanseníase e dela ter sido erradicada em 1991 pela 44ª Assembleia Mundial, 

não quer dizer que essa doença tenha se erradicado de fato, pesquisas evidenciam que ainda 

existem lugares com casos de hanseníase. Dessa forma é necessário investir em produções 

científicas para erradicação total dessa doença. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A HISTÓRIA DA HANSENÍASE 

 

Trata-se de uma doença muito antiga, popularmente conhecida como lepra, onde 

esse termo foi usado por Hipócrates, no qual possui uma definição estigmática, onde diz que 

as pessoas que possuíam lepra eram impuras e associavam-os as deformidades. Isso gerou um 

preconceito que interferiu na vida dos portadores dessa doença, uma vez que ao possuírem o 

Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, o agente causador, a grande parte deles já 

apresentavam resistência imunológica, mas por ter se tornado um estigma essa doença gerou 

um terrível preconceito na vida dessas pessoas (QUEIROZ e PUNTEL, 1997, p. 30 e 31). 

Durante a Idade Média na Europa e no Oriente Médio, foram encontrados muitos 

casos de hanseníase. Aconteceu um Concílio em Lyon que estabeleceu regras da Igreja 

católica aos doentes, nas quais os isolavam e foram em locais destinados apenas aos 

“leprosos” e ainda eram obrigados a usar vestimentas que os diferenciavam dos demais 

(BRASIL, 1989, p. 16). 

Ainda na Idade Média foram cridas as primeiras ordens religiosas a fim de se 

cuidar dos portadores de hanseníase, nas quais se originaram os asilos para abriga-los. 

Naquela época, século XII, na Europa, havia cerca de 19.000 leprosários. Pode-se observar 

que a partir do século XVII devido à inativação dos abrigos que se prolongou até o século 

XVIII e na primeira metade do século XIX. E por volta de 1870 a hanseníase já havia 

desaparecido na Europa, houve um declínio que era justificado por uma melhor condição 

socioeconômica da época (ibid). 

 

2.2. HANSENÍASE NO BRASIL 

 

A hanseníase foi notificada no Brasil em 1600 no Rio de Janeiro e no ano de 1737 

já haviam casos de 300 portadores do Mal de Hansen. Em algumas macrorregiões foram 

observados casos detectados de hanseníase (ALVES; FERREIRA; FERREIRA, 2014, p. 52). 

Segundo Brasil (2005, p. 2008) pode-se observar uma detecção de hanseníase nas 

regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, isso se dá através da área geográfica, dos 

determinantes sociais, da quantidade excessiva de pessoas em uma mesma área com uma 

pessoa infectada. Observou-se no período de 2001 a 2007, maior prevalência nessas áreas, na 

região Norte pode constatar 69,40/100.000 habitantes; na Centro-Oeste uma média de 
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60,77/100.000 habitantes e em relação a região Nordeste 35,48/100.000 habitantes, na região 

Sudeste houve declínio de 14,06/1000.000 habitantes no ano de 2001 para 9,75/100.000 

habitantes no ano de 2007, contudo na região Sul o declínio prevaleceu, apresentou 

6,45/1000.000 habitantes em 2007. 

 

 

No ano de 1991, a Assembleia Mundial de Saúde estabeleceu a eliminação da 

hanseníase como agravo de saúde pública até 2000, essa definição se deu pela 

decréscimo do número de casos da doença para menos de 1/100.000 habitantes. 

Devido a acessibilidade ao diagnóstico e tratamento com poliquimioterápicos muitos 

casos se tornaram ocultos e o acesso a atenção básica no Brasil pode ter ajudado a 

controlar a disseminação e diminuir a prevalência da hanseníase (ALVES; 

FERREIRA; FERREIRA, 2014, p. 46 e 47). 

 

 

2.3 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 

2.3.1. Agente Etiológico 

 

A hanseníase uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium 

Leprae, definido com um parasita intracelular obrigatório que possui compatibilidade com 

células da pele e nervosas, atinge o organismo da pessoa infectada e se multiplica lentamente, 

em torno de 11 a 16 dias (BRASIL, 2002, p. 12). 

 

2.3.2. Modo de Transmissão 

 

É transmitido através da pessoa doente sem tratamento que elimina o bacilo pelas 

vias aéreas, aparelho respiratório, contudo sua transmissão se dá pelo contato direto e 

prolongado à pessoa infectada (ibid). 

 

2.4. ASPECTOS CLÍNICOS 

 

2.4.1. Sinais e Sintomas Dermatológicos 

 

As manifestações se apresentam em lesões na pele, em qualquer parte do corpo, 

sendo mais prevalente em face, orelhas, braços, pernas e na cavidade oral, com diminuição ou 

ausência de sensibilidade. As mais comuns são (BRASIL, 2002, p. 14). 
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- Manchas pigmentares ou discrômicas que se originam da ausência ou 

diminuição de pigmentação ou presença de outros pigmentos na pele. 

- Placa é um tipo de lesão extensiva em alguma parte do corpo, podendo ser 

únicas ou várias. 

- Infiltração acarreta um prolongamento na espessura da pele, seu surgimento 

possui fundo de coloração café com leite, podendo ter edema e vasodilatação. 

- Tubérculo é denominado como um nódulo que causa evolução deixando 

cicatrizes.  

- Nódulo possui de 1 a 3 cm de tamanho, sólido, patológico, podendo ser mais 

palpável do que visível. 

 

2.4.2. Sinais e Sintomas Neurológicos 

 

A hanseníase não só causa manifestações na pele como também em regiões 

nervosas, causando inflamação dos nervos periféricos. As manifestações são: dor e 

espessamento dos nervos; ausência de sensibilidade nas áreas inervadas por esses nervos; 

perda da força muscular, nas pálpebras e nos membros (BRASIL, 2002, p.15). 

 

2.5. DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico se dá através do exame físico, sinais e sintomas, anamnese, 

avaliação dermatológica e neurológica, uma vez classificado deve-se avaliar qual a forma que 

se apresenta a hanseníase (BRASIL, 2002, p.17).  

A hanseníase pode ser classificada de dois tipos, sendo eles, as formas 

paucibacilares, onde os portadores possuem poucos bacilos, no máximo até 5 lesões de pele e 

as multibacilares, onde os indivíduos possuem uma carga bacilar maior, apresentando mais de 

5 lesões na pele (ALVES, FERREIRA e FERREIRA, 2014, p131).  
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                 2.6. TRATAMENTO 

 

 

2.6.1. Casos Paucibacilares 

No adulto - Dose supervisionada com 600 mg de rifampicina e 100 mg de dapsona, a 

cada 28 dias, ao todo seis doses num período máximo de 9 meses; - Dose auto-administrada 

com 100 mg de dapsona, diárias, num total de 27 comprimidos. 

 Na criança -  Dose supervisionada com 300 a 450 mg de rifampicina, 50 mg de 

dapsona, a cada 28 dias num total de seis doses, num período máximo de 9 meses; - Dose 

auto-administrada com 50 mg de dapsona, diárias, num total de 27 comprimidos. (BRASIL, 

2010, p. 12). 

 

2.6.2. Casos Multibacilares 

 No adulto – Dose supervisionada com Rifampicina de 600 mg, 300 mg de clofazimina 

e 100 mg de dapsona, a cada 28 diias, ao todo doze doses, no período máximo de 18 meses. 

Dose auto-administrada com 100 mg de dapsona e 50 mg de clofazimina, diárias, num total de 

27 unidades de cada uma. 

 Na criança - Dose supervisionada com 300 a 450 mg de rifampicina, 150 mg de 

clofazimina e 50 mg de dapsona, a cada 28 dias, ao todo doze doses, num período máximo de 

18 meses. Dose auto-administrada com 50 mg de dapsona diária, num total de 27 unidades, e 

150 mg de clofazimina por semana, num total de 13 unidades.  Crianças com menos de 30 Kg 

deverão ter a dose ajustada de acordo com o peso corporal: Dapsona 1,5 mg/kg/dia/ 

Clofazimina 1,5 mg/kg na dose auto-administrada e 5 mg/kg na dose supervisionada / 

Rifampicina 10 mg/kg na dose supervisionada. (ibid).  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO 

 

Esse estudo de revisão integrativa que por sua vez possui como finalidade 

sintetizar as evidências já encontradas nos estudos científicos, a fim de promover uma 

contribuição no desenvolvimento do conhecimento (BUBLITZ, et al, 2012, p. 531). 

Para Mendes e colaboradores (2008, p.761) sua elaboração depende da escolha de 

um tema que desperte o interesse do revisor, pois assim o encorajará a buscar fundamentações 

para sua pesquisa.  

A revisão integrativa compreende seis etapas, sendo elas: 1) definição do tema em 

forma de revisão; 2) seleção da amostra, descrevendo os critérios de inclusão exclusão; 3) 

caraterização dos estudos; 4) análise dos resultados; 5) apresentação dos resultados 

encontrados; 6) síntese do conhecimento (ibid). 

 

3.2. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Diante dos objetivos expostos a pergunta que direcionará o seguinte estudo é: 

Qual produção científica da Enfermagem acerca das dificuldades vivenciadas por pessoas 

com hanseníase? 

 

3.3. COLETA DE DADOS 

 

Na primeira etapa foi realizada a escolha da temática de pesquisa e a delimitação 

da questão que norteou a revisão integrativa. 

Na segunda etapa foram estabelecidos os critérios de exclusão e inclusão, após a 

escolha do tema os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos publicados no recorte 

temporal de 2005 a 2015, com texto completo, e publicados em português, inglês e espanhol e 

como critérios de exclusão: os repetidos na base de dados, sendo contabilizados como apenas 

um e os que não tinham pelo menos um Enfermeiro na autoria do artigo. A coleta de dados foi 

do período de março a abril de 2016. 

Foram utilizados os seguintes descritores: “hanseníase”; “enfermagem”; 

“cuidados de enfermagem”, foi utilizado o operador booleano “and” a fim de se obter o 

cruzamento entre eles para uma busca mais específica. 
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A pesquisa foi realizada em publicações indexadas nas seguintes bases de dados: 

Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS), 

Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE) e na Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO).  

A terceira etapa teve como objetivo organizar o estudo de maneira mais precisa 

através da elaboração de um banco de dados. Foi feita uma tabela no software Microsoft 

Office Excel 2010 com as seguintes variáveis: título do artigo, base de dados, ano de 

publicação, objetivos e principais resultados.  

Na quarta etapa, foi realizada a avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa. Os estudos foram analisados criticamente, a fim da elaboração de categorias.  

Já na quinta etapa foi realizada a interpretação dos resultados. Nesta etapa, 

ocorreu à discussão dos resultados da pesquisa, o que exigiu a comparação dos estudos 

realizados com o conhecimento teórico.  

Na sexta e última etapa foi apresentada a revisão/síntese do conhecimento. Essa 

etapa consiste na elaboração do documento que deve conter as etapas percorridas pelo revisor 

para o alcance dos resultados. Cabe ressaltar que a quinta e sexta etapas foram cumpridas ao 

longo do corpo textual. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Essa pesquisa não foi necessária à submissão da plataforma Brasil, visto que se 

trata de uma revisão integrativa. 
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4. RESULTADOS 

 

Após a união dos descritores estabelecidos foram Encontrados 172 artigos e 

Selecionados 18, sendo na LILACS 65 (E)¹ e 06 (S)¹, SCIELO 42 (E) e 04 (S) e BDENF 41 

(E) e 08 (S), foram utilizados apenas artigos que atenderam aos critérios do estudo. No 

entanto nas bases de dados MEDLINE e IBECS os artigos encontrados não tinham a ver com 

tema ou estavam repetidos. 

Em relação ao ano de publicação, não foram encontradas publicações no ano de 

2006, 2011, e 2015; a partir de 2007, 02 (10%) artigos. O maior número de artigos foi 

encontrado no ano de 2008, 05 (25%) artigos; no ano de 2009, 02 (10%) artigos e 2010, 03 

(15%) artigos, respectivamente;  em 2012, 02 (10%) artigos; no ano de 2013, apenas 01 (5%) 

artigo; no ano de 2014, 02 (10%) artigos e no ano de 2015 (5%) 1 artigo.  

Sobre o tipo e a abordagem dos estudos, foi encontrado um estudo 

fenomenológico, um relato de experiência, dois estudos de casos, um de qualitativo de 

natureza sócio-histórica, cinco qualitativos, um estudo avaliativo de natureza qualitativa, um 

qualitativo do tipo exploratório-descritivo, três descritivos de abordagem qualitativa, dois 

estudos exploratórios com abordagem qualitativa, um qualitativo exploratório-descritivo e um 

estudo descritivo e retrospectivo. 

Dentre as regiões produtoras dos estudos, percebe-se que há um maior 

quantitativo na região Sudeste (40%), seguido da região Nordeste (25%), região Sul (15%) e 

por último as regiões Norte (1%) e Centro-Oeste (1%). 

 

Quadro 1: Distribuição quantitativa nas bases de dados com os descritores cruzados após 

utilização dos critérios estabelecidos.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (S) selecionados e (E) encontrados. 

Descritores LILACS MEDLINE IBECS BDENF SCIELO 

HANSENÍASE AND 
ENFERMAGEM 

  04 0 0 06 03 

HANSENIASE AND 
CUIDADOS DE 
ENFERMAGEM 

02 0       - 02 01 
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Quadro 2: Quadro-síntese dos principais resultados por ano, base de dados, periódico 

(revista), título do artigo e nível de evidência.  

 

Ano e Base de 

dados 

Periódico (revista) Título do Artigo Principais Resultados/ 

Níveis de evidência 

2007 

LILACS 

Revista Latino - 

Americana de 

Enfermagem 

 

Avaliação do grau de incapacidade 

em hanseníase: uma estratégia 

para sensibilização e capacitação 

da equipe de enfermagem. 

A Enfermagem deve se 

aperfeiçoar, buscado 

cursos para atender essa 

demanda. 

2007 

LILACS 

Hansenologia 

Internationalis 

O cotidiano de ser hanseniano: um 

estudo de enfermagem 

O serviço de saúde tem o 

dever de oferecer os 

instrumentos necessários 

ao desenvolvimento do 

programa com ambiente 

digno, disponibilidade 

regular de medicamentos, 

apoio laboratorial e 

equipe multiprofissional. 

2008 

BDENF 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Assistência de enfermagem ao 

portador de Hanseníase: 

abordagem transcultural 

Refletir sobre o interesse 

dos profissionais em 

organizar o seu trabalho, 

permitindo 

estabelecimento de ações 

na análise da história do 

paciente. 

2008 

BDENF 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Hanseníase: estigma e preconceito 

vivenciados por Hanseníase: 

estigma e preconceito vivenciados 

por pacientes institucionalizados 

em Santa Catar pacientes 

institucionalizados em Santa 

Catarina (1940-1960) 

O preconceito e estigma 

presente foi algo que 

causou muita dor nos 

portadores de hanseníase, 

eram isolados e 

diferenciados por 

vestimentas que os 

classificavam como 

“leprosos”. 
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2008 

SCIELO 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Consulta de enfermagem ao 

portador de Hanseníase no 

Território da Estratégia da Saúde 

da Família: percepções de 

enfermeiro e pacientes 

A elevada demanda nos 

serviços de saúde é um 

problema constante. Na 

tentativa de garantir uma 

alta abrangência dos 

serviços de saúde, muitas 

vezes se estabelece uma 

grande área para 

determinado Centro de 

Saúde Família-CSF. Este 

fato gera sérias 

implicações para o 

serviço.  

 

2008 

SCIELO 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Consulta de enfermagem ao 

portador de Hanseníase: proposta 

de um instrumento para aplicação 

do processo de enfermagem 

O instrumento Consulta 

de Enfermagem ao 

Cliente Portador de 

Hanseníase - Seguimento, 

é utilizado nas consultas 

de retorno do cliente, 

contribuindo, também, 

para monitorar as 

intervenções propostas 

inicialmente. 

2008 

SCIELO 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Políticas públicas na Hanseníase: 

contribuição na redução da 

exclusão social 

As incapacidades 

constituem o principal 

problema decorrente da 

hanseníase. É importante 

identificar os fatores de 

risco envolvidos, de 

modo a acompanhar os 

pacientes mais propensos 

com maior atenção. 

2009 

BDENF 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Ter hanseníase e trabalhar na 

enfermagem: história de lutas e 

superação 

Verificou-se que a 

inserção no trabalho da 

enfermagem para os 

hansenianos letrados e 

com mãos em boas 

condições físicas era 

compulsória, sendo eles 

selecionados pelas irmãs 

de caridade que 

administravam a colônia. 

 

2009 

LILACS 

 

Texto Contexto 

Enfermagem 

Prática de enfermagem na 

condição crônica decorrente de 

hanseníase
.
 

A enfermeira realiza as 

orientações ao usuário 

sobre como devem ser 

tomadas as medicações, 

buscando mantê-lo 

informado sobre como 
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seguir seu tratamento, 

sendo esta uma maneira 

de promover a adesão ao 

mesmo, em longo prazo. 

2010 

LILACS 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Adesão ao tratamento da 

Hanseníase: dificuldades inerentes 

aos portadores 

A  prática de 

Enfermagem em atenção 

primária que exige do 

profissional enfermeiro a 

competência para tomar 

decisões, viabilizando 

intervenções compatíveis 

com as necessidades da 

clientela 

2010 

BDENF 

Revista de 

Enfermagem UERJ 

Estigma: Percepções sociais 

reveladas por pessoas acometidas 

por hanseníase 

A hanseníase tem sido 

colocada como uma 

doença incurável e 

incapacitante em diversas 

sociedades e culturas e 

em diferentes períodos 

históricos. E afirmar que 

a doença tem tratamento e 

cura às vezes não é 

suficiente, dependendo do 

imaginário cultivado 

sobre a doença. 

2010 

BDENF 

Revista de 

Enfermagem UERJ 

Hanseníase e estado reacional: 

História de vida de pessoas 

acometidas 

Quando o indivíduo 

possui alguma diferença 

que constitua uma 

dificuldade para a sua 

aceitação integral na 

sociedade, considera-se 

estigmatizado. 

Dificuldades no 

relacionamento podem 

ser observadas tanto nas 

relações mais íntimas da 

pessoa como nas relações 

sociais mais distanciadas. 

 

2012 

BDENF 

Revista da Rede de 

Enfermagem do 

Nordeste- RENE 

Percepção de usuários sobre o 

preconceito da hanseníase 

O preconceito existe 

principalmente devido à 

carência de conhecimento 

da população sobre a 

doença, tratamento e 

cura, e principalmente 

pelo estigma criado na 

antiguidade, pois era uma 

doença que causava total 

exclusão social. 
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2012 

BDENF 

Revista Mineira de 

Enfermagem- REME 

Repercussões da hanseníase no 

cotidiano de pacientes: 

vulnerabilidade e solidariedade 

A inclusão social do 

hanseniano, visando ao 

fim das relações 

interpessoais e 

institucionais que o 

discriminam, está na 

dependência da percepção 

que esses doentes têm 

sobre si mesmos. 

2013 

LILACS 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 

Marcas em si: vivenciando a dor 

do (auto) preconceito 

O momento da descoberta 

da hanseníase pode 

desencadear sentimentos 

diversos, de tristeza, 

revolta e não aceitação, 

pois o significado da 

doença depende do 

sentido que lhe é 

atribuído, e isso se 

vincula a fatores 

imbricados nos grupos, 

tais como as experiências 

passadas, os preconceitos 

culturais e as informações 

obtidas pelos meios de 

comunicação 

2014 

LILACS 

Escola Anna Nery 

Revista de 

Enfermagem 

Autocuidado na percepção de 

pessoas com hanseníase sob a 

ótica da complexidade 

O estudo deu visibilidade 

ao modelo verticalizado, 

largamente hegemônico 

na tradição das políticas 

públicas de saúde, 

mostrando preocupação 

em tratar apenas a 

doença, desconsiderando 

as relações complexas 

que a envolve. 

2014 

BDENF 

Revista Mineira de 

Enfermagem- REME 
Conhecimento sobre prevenção de 

incapacidades em um grupo de 

autocuidado em hanseníase 

Com a reabilitação 

socioeconômica, as 

pessoas são ajudadas a 

retomar seus lugares na 

comunidade. São criadas 

oportunidades para ajudá-

las a encontrar emprego, 

a contribuir para o 

sustento de suas famílias 

e a viver de seus próprios 

recursos com dignidade e 

como membros 

financeiramente 

independentes da 

comunidade. 
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2015 

SCIELO 

Revista Brasileira de 

Enfermagem- REBEN 
Conhecimento e prática dos 

enfermeiros sobre hanseníase: 

ações de controle e eliminação 

É importante que os 

enfermeiros recém 

formados estejam 

capacitados e 

familiarizados com todas 

as etapas do processo de 

trabalho, para que se 

obtenha o máximo de 

proveito de todo o 

conhecimento teórico que 

lhes foi proporcionado na 

vida acadêmica, e, assim, 

saber conciliar a teoria e a 

prática em seu campo de 

atuação. 

 

 

 

 

O quantitativo de periódicos encontrados foram ao todo 7 tipos, dentre eles, 09 artigos 

na Revista Brasileira de Enfermagem; 02 artigos encontrados respectivamente na Revista 

Mineira de Enfermagem e Revista de Enfermagem UERJ; e 01 artigo encontrado nas demais 

revistas, tais como, Revista Latino- Americana de Enfermagem; Revista da Rede de 

Enfermagem do Nordeste; Escola Anna Nery Revista de Enfermagem; Texto Contexto 

Enfermagem; Hansenologia Internationais. 
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  5. DISCUSSÃO 

 

Após análise dos artigos foram criadas duas categorias: Dificuldades enfrentadas 

pelos portadores de hanseníase e Estratégias de enfermagem no enfrentamento das 

dificuldades vivenciadas pelos portadores de hanseníase. 

 

5.1 DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS PORTADORES DE 

HANSENÍASE. 

 

Em relação às dificuldades sabe-se que por ser uma doença estigmática, 

preconceituosa, os doentes acometidos não tinham somente cicatrizes visíveis na pele, mas 

cicatrizes emocionais que carregaram durante anos e que ainda hoje se perpetuam. 

Antigamente não se sabia ao certo como essa doença era transmitida e isso 

resultou em medidas drásticas que tornaram a vida dos “leprosos”, como eram chamados, em 

uma vida onde não se podiam ter contato com pessoas sadias, foram banidos perante a 

sociedade, eram levados a leprosários, onde viveram escondidos, excluídos, simplesmente 

pelo fato de que naquela época não havia remédios eficazes e conhecimento suficiente sobre a 

forma de transmissão dessa patologia (BORESTEIN et al, p. 2008, p. 709). 

A internação compulsória só foi extinta em 1962 quando aumentaram os 

atendimentos ambulatoriais, muitas famílias escondiam o diagnóstico a fim de evitar 

penalidade, outros procuravam o serviço quando sentiam os sintomas e se internavam, no 

entanto as famílias não os procuravam (CASTRO; WATANABE, 2009).  

O medo do contágio leva ao isolamento e torna-os excluídos perante a sociedade, 

a internação era algo acentuado que mesmo depois de anos, muitos portadores relataram sobre 

essa experiência com tristeza, pois eram caçados se fugissem. Alguns profissionais mentiam 

sobre o tratamento, diziam que a cura seria após seis meses, no entanto, não saíram mais desse 

isolamento (ibid). 

Contudo para alguns portadores o isolamento não representou a morte social, pois 

eles conseguiram construir uma nova família nas colônias e muitos deles se tornaram 

“enfermeiros” e exerceram atividades variadas nos leprosários. No entanto para outros que 

esperavam reencontrar sua família, o isolamento representou a morte social (BORENTEIN et 

al, 2008). 

Castro e Watanabe (2009) também relataram em seus estudos sobre como o 

isolamento foi visto como uma “benção” para alguns hansenianos, uma vez que devido à 
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restrição de se viver em sociedade, fez com que nas colônias os portadores voltassem a ter 

acesso aos serviços negados, tais como, estudo, trabalho e lazer. 

Devido a esse estigma muitos profissionais tinham medo de trabalhar nas 

colônias, onde eram abrigados os portadores de hanseníase e devido à falta de recursos, os 

mesmos eram obrigados a prestar o cuidado ao seu semelhante. Eram treinados para realizar 

procedimentos que eram pra ser exercidos pelos profissionais de enfermagem (GUSMÃO; 

ANTUNES, 2009). 

Pelo fato da hanseníase ser uma doença que já possui uma carga histórica muitas 

pessoas até hoje sofrem com o preconceito de pessoas do próprio convívio pessoal, a ausência 

de conhecimento sobre essa patologia é o principal motivo da disseminação errônea de sua 

forma de transmissão. Muitas relações interpessoais foram perdidas, a forma humana de se 

tratar o outro é um dever de todos, pois independente da patologia, tratar o outro com 

dignidade e respeito é um direito de todo cidadão. 

As dificuldades emocionais que eles sofriam em seus domicílios e na sociedade 

eram evidentes, nas suas habitações ficavam isolados em quartos separados e em pequenas 

casas, tinham seu próprio espaço, onde não podiam sair para não colocar seus familiares em 

risco e os que viviam nas colônias quando costumavam sair para visitar a família, sofriam 

discriminação de vários tipos (BORESNTEIN et al, 2008). 

Por isso a dor e as cicatrizes ultrapassam as questões físicas, o lado psicológico 

foi diretamente afetado com toda essa convivência e experiência nas colônias, essa exclusão 

social rompeu os laços afetivos com seus familiares e isso provocou marcas irreparáveis por 

toda a vida. 

Segundo Boresntein e colaboradores (2008) o preconceito e estigma eram tão 

intensos que as cartas que os portadores escreviam aos seus familiares eram encaixotadas, 

devido à antiga administração entender que elas contaminariam as pessoas. Da mesma forma 

o dinheiro era enrolado com papel para “não contaminar ninguém”.  

Alguns pacientes sabem sobre a hanseníase, as deformidades que elas podem vir a 

causar, já vivenciaram situações variadas de discriminação, por isso essa doença não é 

somente um problema de saúde pública como também um problema social, onde se faz 

necessário disseminar informações sobre o que essa doença representa, a fim de fazer com 

que haja um respeito a essas pessoas, sem distinção de cor, raça, etnia (CID; LIMA; SOUZA 

et al, 2012).  

Segundo Bittencourt e colaboradores (2010) afirmam que além da discriminação 

social que essas pessoas vivenciam, há também outra forma de discriminação, a ocupacional, 
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onde os mesmos são excluídos do mercado de trabalho simplesmente por serem portadores, e 

os que conseguem emprego, não recebem apoio para a realização do trabalho, pois muitos 

apresentam deformidades e limitações, tais como, ausência de sensibilidade, diminuição da 

força muscular, que tornam o tipo de trabalho exercido complicado.  

Compreender o que essa patologia significa é de suma importância para o 

portador e sua família, uma vez que muitos tinham preconceito consigo mesmo e por parte 

dos familiares, porém os que obtinham a informação sobre essa doença, tinha outra visão 

sobre seu estado de saúde e apoio dos seus familiares. A hanseníase tem cura, e pode-se levar 

uma vida normal, mesmo com a presença de deformidades, porém devido o impacto de ser 

uma doença estigmática, o preconceito ainda é evidente nos dias de hoje. 

Um fator evidente que acarreta vulnerabilidade a esses portadores é a percepção 

de sua imagem corporal, uma vez que as formas multibacilares dessa doença podem causar 

inúmeras deformidades e a clofazimina, o medicamento utilizado nessa forma da doença 

causa um escurecimento da pele, fazendo com muitos portadores, principalmente do sexo 

feminino, por serem mais vaidosas e pelas cobranças que a sociedade impõe sobre o padrão 

de corpo perfeito, fazem com que as mesmas sofram com a autoimagem. Muitas delas se 

sentiam mutiladas e demoraram pra aceitar a situação a qual se encontravam, pois já é uma 

dificuldade aceitar o diagnóstico de qualquer tipo de patologia, contudo pelo fato de ter 

hanseníase, uma doença repleta de estigmas, faz com que o doente tenha uma dificuldade de 

aceitação consigo mesmo (PALMEIRA; QUEIROZ; FERREIRA, 2013). 

Pode-se perceber que muitos omitem sobre essa patologia, pois sabem que 

existem pessoas que se afastam, tendo em vista o quanto é importante para o ser humano à 

interação social, conviver com outro, se relacionar, mesmo tendo plena consciência que a 

hanseníase tem cura e que quando tratada não é contagiosa e o contágio só se dá pelo contato 

direto com a pessoa contaminada com o bacilo não estando em tratamento (AYRES; PAIVA; 

DUARTE et al, 2012). 

Segundo Sangi e colaboradores (2009) a família possui um papel crucial nesse 

momento de descoberta do diagnóstico, pois é onde o portador de hanseníase está vulnerável e 

necessitando de apoio, carinho, compreensão. Existe uma briga diária com a aceitação, por 

isso, com o apoio de seus familiares eles se sentem motivados, determinados em realizar o 

tratamento e esperançosos na cura. 

Mesmo após a cura, conviver com as sequelas da hanseníase é uma tarefa árdua, 

pois há restrições e mudanças em sua vida diária. É necessária uma nova adaptação em sua 

rotina, evitar pegar sol, ir as consultas com a fisioterapia, tomar os medicamentos diariamente, 
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cuidados com os pés e as mãos, prevenção de acidentes (SÁ; PAZ, 2007). Sabe-se que essas 

cicatrizes serão levadas por toda a vida, mesmo com as adaptações, a hanseníase é uma 

doença que deixa marcas e alterações na sensibilidade que ultrapassam questões físicas. 

De acordo com Ayres e colaboradores (2014) o autocuidado nos portadores de 

hanseníase ainda é algo pouco compreendido, muitos não sabem ao certo o que fazer para 

amenizar as deformidades, por não entender a gravidade da patologia e pela ausência de 

orientações quanto as suas limitações. Existe a falta de informações sobre a terapêutica 

farmacológica, os efeitos que os medicamentos podem vir a causar e pra que de fato eles estão 

sendo prescritos. 

 

5.2 ESTRATÉGIAS DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DAS 

DIFICULDADES VIVENCIADAS PELOS PORTADORES DE HANSENÍASE. 

 

 Compreende-se o quanto é importante conhecer as dificuldades enfrentadas, 

sendo algumas delas, adesão ao tratamento; deformidades; desconhecimento sobre a 

patologia; convivência com o estigma preconceito e exclusão social. Dessa forma, quando há 

o conhecimento dessas dificuldades, as estratégias de enfermagem são direcionadas para uma 

assistência efetiva, humanizada e de qualidade (LUNA et al, 2010). 

Dentre as ações de enfermagem estabelecidas, a promoção da saúde, prevenção e 

diminuição dos agravos faz parte do processo de enfermagem, uma vez que, é função do 

enfermeiro realizar a identificação dos fatores de riscos e a adesão ao tratamento, atuando 

como um profissional, que tem por objetivo dar o suporte ao portador, amenizar as 

incapacidades físicas que eles possam vir a ter e esclarecer as dúvidas relacionadas à 

hanseníase (JUNIOR et al, 2008). 

De acordo com o COFEN-159/93, a consulta de enfermagem é algo obrigatório 

para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, compondo todos os níveis de 

complexidade no âmbito público e privado. O processo de enfermagem possui cinco etapas 

sistematizadas, interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, tais como, o histórico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, intervenção e avaliação (DUARTE; 

AYRES; SIMONETTI, 2008). A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do 

enfermeiro, onde o mesmo não analisa somente a clínica do paciente, no entanto o contexto 

social que está inserindo, atendendo as suas reais necessidades de acordo com o nível de 

complexidade e realizando a prevenção de agravos, com o objetivo de proporcionar ao 

paciente uma autonomia em seu próprio cuidado. 
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Segundo Freitas e colaboradores (2008) a consulta de enfermagem possui como 

finalidade a comunicação terapêutica entre o enfermeiro e paciente, uma vez que, 

identificando as necessidades do paciente e proporcionando uma escuta ativa, o portador 

passa a ter confiança e segurança no profissional. 

Todo processo saúde-doença requer uma assistência de qualidade e ativa, onde o 

profissional de enfermagem necessita ver o paciente como um todo. Suas competências vão 

além de um embasamento científico, o enfermeiro necessita ter como competência um olhar 

crítico, onde analisa o contexto que esse portador está inserido, fornecendo empatia, 

confiança, amenizando os medos e angústias, promovendo o conhecimento sobre a doença 

para o seu paciente.  

Dentre as dificuldades que os enfermeiros podem vir a ter em uma consulta a 

esses portadores, seria a ausência de informações no prontuário, por isso que o registro de 

enfermagem é de suma importância, uma vez que ele contribui com a evolução do paciente e 

outro fator seria o registro errôneo, informações divergentes, por isso é necessário uma 

cobrança quanto ao registro correto de informações sobre o portador. Outra dificuldade 

encontrada está voltada para os procedimentos técnicos, quando o diagnóstico é tardio, a 

hanseníase proporciona um crescente número de portadores com incapacidades físicas 

(FREITAS et al, 2008). 

Segundo Duarte e colaboradores (2008) uma estratégia efetiva seria a construção 

de um instrumento direcionado na consulta de enfermagem, que vai além do exame físico. 

Nesse instrumento conteria informações pertinentes a atividades diárias, de trabalho e sociais; 

dificuldades vivenciadas diariamente; queixas atuais; adesão ao tratamento. Por ser um 

instrumento direcionado e voltado o olhar para o portador de hanseníase, é prático e atenta os 

principais problemas e necessidades voltados especificamente ao portador de hanseníase. 

Sabe-se que o portador de hanseníase além do estigma e preconceito que sofre, 

ainda luta contra as incapacidades físicas, dessa forma, é de suma importância o enfermeiro 

estar preparado para avaliar o grau dessas incapacidades, realizar a inspeção e os testes 

dermato-neurológicos a cada consulta, fazer com que o portador, consiga realizar suas tarefas 

diárias de acordo com sua condição e fornecer a ele estratégias que suavizem essas 

deformidades e incapacidades. 

De acordo com o estudo de Sobrinho e colaboradores (2007) observaram que 

muitos profissionais da equipe de enfermagem não tinham conhecimento da técnica de 

avaliação e classificação dos graus de incapacidade e sobre sua prevenção. 
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Diante disso é de suma importância uma educação permanente com toda a equipe, 

a fim de proporcionar ações de trabalho voltadas para os portadores, uma assistência de 

qualidade e efetiva. É fundamental realizar a inspeção do portador de hanseníase durante a 

consulta, analisar todos os membros, e realizar os testes dermato-neurológicos com o objetivo 

de definir o grau da incapacidade (ibid). 

A Organização Mundial de Saúde realizou tentativas para a sistematização de um 

formulário voltado para o grau de incapacidades, tendo em vista o acometimento de mãos, pés 

e olhos. A prevenção das incapacidades são medidas, a fim de evitar danos físicos e 

complicações aos portadores (DIAS; PEDRAZZANI, 2008). Muitas das vezes há o 

acometimento sensitivo e motor dos nervos, ocasionando perda de toda a sensibilidade, a 

presença de úlceras está localizada predominantemente na região plantar, por isso é necessário 

a utilização de um sapato adequado (PINHEIRO et al, 2014). 

Tendo em vista essas incapacidades, o profissional de enfermagem deve estar apto 

a transmitir o conhecimento necessário sobre essa patologia e informações pertinentes, tais 

como, o tipo de calçado adequado, como se dá a realização da limpeza dessas úlceras, o 

cuidado com os olhos, com as áreas que perderam a sensibilidade e a prevenção de quedas. 

Dessa forma há a necessidade de uma educação permanente a todos os enfermeiros que 

trabalham em Unidade Básica de Saúde e em Estratégia de Saúde da Família, para que os 

mesmos possam realizar uma assistência eficaz combatendo as possíveis complicações dessa 

patologia e uma melhoria na qualidade de vida do portador. 

Segundo Rodrigues e colaboradores (2015) a melhor forma de combater a 

hanseníase é através de programas na unidade básica, que visão melhorar a qualidade da 

assistência, prevenir as incapacidades e a disseminação da doença. Dessa forma é 

imprescindível a participação da enfermagem na assistência direta a população dentro de uma 

unidade saúde da família, tendo por objetivo disseminação da informação sobre forma de 

transmissão e seu controle. 

Segundo Moreno e colaboradores (2008) a capacitação dos profissionais que 

atuam nas equipes de saúde da família ainda é deficiente, tendo em vista a carga horária dos 

treinamentos ministrados sendo de 16 horas, porém os assuntos dados no treinamento foram 

relevantes e satisfatórios, pois antes do treinamento a maioria dos profissionais não sabiam 

realizar ações para o controle da hanseníase, tinham medo da doença e muitas dúvidas em 

relação a ela. 

Dessa forma a educação permanente é uma estratégia eficaz para a atuação frente 

a esses portadores, os profissionais devem saber atender a essa demanda de forma efetiva, 
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apesar do avanço em relação ao tratamento poliquimioterápico, ainda existe a detecção do 

diagnóstico tardio, o que dificulta a minimização das incapacidades. 

A prática de atendimento à enfermagem, também conhecida como PAEs é 

realizada com o objetivo de prevenir as complicações da hanseníase e promover sua 

prevenção. Esse atendimento envolve uma equipe multidisciplinar que realiza estratégias, 

consulta sistematizada de acordo com as necessidades do cliente, promovendo palestras e 

rodas de conversa (SILVA et al, 2009). 

Os fatores que dificultam uma assistência efetiva são o abandono dos pacientes ao 

tratamento, o diagnóstico tardio, o estigma e preconceito e a ausência de informação da 

população. Por isso a enfermagem possui um papel importante nas suas consultas, uma vez 

que a conscientização sobre essa patologia e a importância da vacinação da BCG-ID como 

forma de prevenção da disseminação da doença (VIEIRA, et al, 2008). 

Dessa forma, como estratégia frente a essas dificuldades, faz-se necessário um 

trabalho de capacitação dos profissionais através de treinamentos e promoção de ações 

educativas voltadas a população, utilizando a mídia como fonte de informação para 

disseminar multiplicadores de conhecimento, com o objetivo de erradicar o preconceito ainda 

existente e cessar dúvidas relacionadas à hanseníase. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Nesse estudo foram levantados artigos da enfermagem sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos portadores de hanseníase e como a enfermagem pode realizar estratégias 

para atuar frente a essas dificuldades. 

Pode-se dizer que os objetivos desse estudo foram alcançados, uma vez que os 

artigos evidenciaram as dificuldades que esses hansenianos vivenciaram e ainda enfrentam 

nos dias de hoje, como o preconceito, estigma, exclusão social e as deformidades da 

patologia. 

Observou-se a necessidade da equipe de enfermagem em realizar estratégias para 

minimizar as complicações que esses pacientes podem vir a ter, como informações sobre a 

ausência de sensibilidade, o cuidado com os pés, com os olhos, com as úlceras. A enfermeira 

é o profissional que vai estar frente a frente a esse portador, visando não somente a supervisão 

da medicação, como também de que forma ele está se sentindo perante a sociedade. Uma de 

nossas competências enquanto enfermeiro é a escuta qualificada, fazer com que o cliente 

possua empatia e confiança, a fim de ter uma assistência efetiva e de qualidade. 

No entanto o profissional necessita de uma educação continuada para poder atuar 

de forma eficaz, pois o mesmo precisa conhecer os testes realizados com esses pacientes, 

como o dermato-neurológico, com o objetivo de definir o grau de incapacidade. Analisar o 

paciente como um todo, sanar suas dúvidas, dessa forma, requer ter conhecimento sobre a 

hanseníase. 

 Sabe-se que há a necessidade de divulgar informação sobre a hanseníase para a 

população, a fim de desmistificar o estigma que essa patologia perpetua nos dias atuais e 

assim essas pessoas tornarem multiplicadores de uma informação correta, não visando 

somente o fim da exclusão social, no entanto a prevenção e a identificação dos sinais e 

sintomas com o propósito do diagnóstico precoce. 

Pode-se perceber que há a necessidade de estudos de campo, bem elaborados para 

saber onde se encontram inseridos esses portadores, uma vez que são rejeitados no mercado 

de trabalho, ou necessitam omitir essa patologia para poderem se inserir no vínculo 

empregatício. Todavia, por apresentarem deformidades, os mesmos possuem restrições para 

realizarem determinadas atividades, tais como, tarefas de sua vida diária,  sendo um tipo de 

dificuldade encontrada para sua inserção no mercado de trabalho. 

Esse estudo foi de suma importância, uma vez que se pôde perceber o quanto essa 

patologia nos dias atuais ainda traz consigo todo estigma que já deveria ter sido deixado no 
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século passado e como a enfermagem tem papel crucial no atendimento aos portadores de 

hanseníase, uma vez que focamos na promoção, prevenção e recuperação da saúde e 

minimização dos agravos. 
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