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Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de fundo bacteriano, 

possuindo como agente etiológico o Micobacterium leprae popularmente conhecido como 

Bacilo de Hansen. Provoca alterações dermato neurológica, estando associada à imunidade 

comprometida e possui como primeiro sinal dermatológico a mudança na coloração da pele o 

que pode ser confundido a pitiríase vesicolo. Uma patologia de suma importância para a saúde 

pública devido a sua grandeza e seu alto poder de infectividade. Diante da gravidade da 

doença e dos inúmeros problemas gerados por ela, foi lançado no Brasil o Programa Nacional 

de Controle e Eliminação da Hanseníase (PNCEH), que tem como objetivos desenvolver um 

conjunto de ações que visam orientar os diferentes níveis de complexidade dos serviços de 

saúde em relação à doença, fortalecer as ações de vigilância epidemiológica da hanseníase, 

principalmente na atenção básica, e desenvolver ações de promoção da saúde com base na 

educação em saúde(1). Nesta perspectiva, as atividades educativas de controle da hanseníase, 

constitui uma ação informativa e comunicativa direcionada ao público, pacientes e 

profissionais de saúde, com o objetivo de manter o diálogo sobre os sinais e sintomas da 

doença, a facilidade do tratamento, a importância do diagnóstico e a discussão com intuito de 

desmistificar a doença. A significativa incidência deste agravo, somada à condição de contato 

íntimo e prolongado, é agravada quando se refere à população carcerária, considerando as 

condições insalubres e a escassez de ações de saúde, assim ampliando a possibilidade de 

transmissão da hanseníase. Ressalta-se que nas unidades prisionais tem-se uma complexa rede 

de relações entre detentos, trabalhadores do sistema penal e a comunidade. O 

desenvolvimento de ações, para a proteção da saúde dos que se encontram neste contexto de 

presídios, pressupõe também, a proteção dos que lá não estão, já que, em algum momento, 

este encontro acontecerá(2). Os portadores da hanseníase podem ser classificados como 

Paucibacilares (PB) ou Multibacilares (MB) que apresentam diferentes formas clínicas, os PB 

são indeterminado ou tuberculóide e apresentam como principal característica até cinco lesões 

de pele, tendo como negativo o resultado da baciloscopia tornando-se insuficiente para a 

transmissibilidade, o tratamento é realizado em um período de seis meses. Os MB são 

considerados contagiosas por ter a baciloscopia positiva e apresentam acima de cinco lesões 

de pele e mais de dois troncos acometidos, tendo as formas virchowiana e diforma, e o 

tratamento são doze meses. A enfermagem ao desenvolver o cuidado como prática social, tem 

em sua práxis o compromisso de oferecer assistência integral nos mais diversos espaços de 

saúde, a fim de reduzir as iniquidades vividas por grupos específicos. Nesse sentido, tem-se a 

enfermagem e demais categorias profissionais como eixo estruturante do modelo de prestação 

de cuidados primários de saúde nas prisões. Para além das ações realizadas, a enfermagem 

deve ser capaz de garantir que a assistência à saúde entre as pessoas privadas de liberdade 

(PPL) seja realizada de maneira humanizada, com a utilização dos princípios que formam a 

escuta qualificada, a fim de reduzir as vulnerabilidades e demais problemas de saúde 

percebidos, seguindo os preceitos éticos de sua profissão. Ao considerar a enfermagem como 

parte fundamental da equipe de saúde que atua nas prisões e a necessidade de conhecer as 
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ações já realizadas nesse âmbito, este trabalho objetivou identificar e mapear as práticas 

assistenciais exercidas pela equipe de enfermagem para as PPL(3). Objetivos: Analisar os 

fatores relacionados a hanseníase na população privada de liberdade e destacar as principais 

condutas de assistência de enfermagem ao paciente portador de hanseníase. Métodos: Trata-

se de uma abordagem qualitativa descritiva do tipo revisão integrativa da literatura (RIL) que 

consiste em um método que possibilita sintetizar as pesquisas já finalizadas e obter 

conclusões a partir de um tema de interesse (VILELA,2010). Para a seleção dos artigos 

utilizar-se-á privilegiando os bancos de dados da Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Ministério da Saúde (MS). Os critérios de 

inclusão estabelecidos para escolher os estudos foram: artigos na íntegra dos quais 

explanassem a discussão sobre a assistência da enfermagem em pessoas privadas de liberdade 

para efetivar a saúde pública e artigos publicados em português. Sendo excluídos os artigos 

em duplicidade nas bases de dados utilizadas. Resultados e Discussão: Reconhecendo sua 

responsabilidade, o Ministério da Saúde, em ação integrada com o Ministério da Justiça, 

elaborou o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que será desenvolvido dentro 

de uma lógica de atenção à saúde fundamentada nos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS). O Plano Nacional de Saúde prevê a inclusão da população penitenciária no SUS, 

garantindo que o direito à cidadania se efetive na perspectiva dos direitos humanos(4). O 

profissional da saúde deve levar consigo a consciência de que uma assistência regular aos 

pacientes com hanseníase, independente da classificação e/ou formas clinicas, é essencial para 

que eles completem o tratamento e, com isso, contribuam para o combate efetivo da doença, o 

envolvimento do enfermeiro com as ações de controle e tratamento da hanseníase 

desempenham um papel estratégico para a atenção integral e humanizada aos portadores dessa 

patologia. É de suma importância que haja da equipe de saúde uma extensão da atenção e a 

busca concomitante de doenças infectocontagiosas, como a Hanseníase, aos profissionais do 

setor penitenciário e também dos visitantes, tendo como objetivo reduzir a possibilidade de 

transmissão e contagio entre as PPL e os demais indivíduos que frequentam o local. Essa 

forma de trabalhar e fazer saúde constitui-se em um desafio, que para ser superado é 

fundamental refletir sobre o processo de trabalho no ambiente prisional. Portanto, faz-se 

necessário a realização de programações de ações e estratégias e o planejamento local, 

depreende-se que, em prisões de segurança máxima, a rede assistencial é menos acionada, 

outro fator preocupante é a estrutura física das unidades prisionais, pois a carência em 

saneamento, falta de consultórios adequados e equipamentos para o atendimento em saúde 

constituem-se em barreiras para o acesso dessa população aos serviços de saúde. 

Conclusão/Considerações Finais: Encontrou-se dificuldade para fazer a comparação dos 

resultados com as literaturas pesquisadas, tendo em vista a escassez de estudos relacionados à 

pessoas privadas de liberdade, o que revela a importância de se realizarem outras pesquisas 

nesta área, assim oferecendo um conhecimento amplo sobre o assunto, pois como todo 

cidadão brasileiro, as PPL tem o direito ao atendimento integral por uma equipe de 

profissionais da saúde que pode ajudá-lo na sua cura, prevenção de incapacidades e sua 

reabilitação. É também de suma importância a realização de exame clínico-epidemiológico na 

população carcerária no momento em que são introduzidas no sistema prisional, além da 

necessidade de se estabelecer na rotina dos profissionais de saúde exames periódicos visando 

à detecção precoce de novos casos de hanseníase, contribuindo para a redução das lacunas, 

que ainda existem em relação ao tratamento para as PPL. Para isto, faz-se necessário 

promover capacitações e cursos de atualização para os profissionais de saúde dos presídios 

levando-se em conta a vulnerabilidade dessa população para as doenças infectocontagiosas. 
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