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Introdução: As incapacidades físicas decorrentes da hanseníase podem ser altamente 

limitantes e, portanto, merecem grande atenção dos serviços de atendimento em saúde [1]. A 

estratégia global da hanseníase 2016-2020, atual estratégia da Organização Mundial da Saúde 

[2], tem como propósito a detecção precoce e o tratamento imediato, para evitar as 

incapacidades e reduzir a transmissão da infecção na comunidade. A incapacidade física 

acomete aproximadamente 23,0% dos pacientes com hanseníase após alta, e a presença de 

incapacidade é um indicador que o diagnóstico foi tardio ou que o tratamento foi inadequado, 

dessa forma o acompanhamento sistemático de pessoas que foram diagnosticados com 

hanseníase, apresentando ou não incapacidade físicas apresenta uma melhor vigilância, em 

relação as complicações crônicas da doença [2]. As atividades de prevenção e tratamento de 

incapacidades físicas devem fazer parte do tratamento da hanseníase e todo profissional de 

saúde deve estar atento para diagnosticar e tratar precocemente qualquer indício de lesão 

neural a fim de evitar lesões futuras, no qual a Estratégia de Saúde da Família (ESF) passa a 

constituir um dos principais eixos responsáveis por realizar tais medidas, visto que na ESF 

prevê-se um atendimento multiprofissional à saúde da população, inserindo-se no primeiro 

nível de ações e serviços do sistema local de assistência à saúde: a atenção básica [3]. Assim, 

este estudo justifica-se diante da importância em analisar o papel do enfermeiro na promoção 

de saúde e prevenção das incapacidades físicas decorrentes da Hanseníase, bem como da 

atualização da equipe de saúde para conscientização da população sobre a necessidade de 

estratégias para melhorar o atendimento, evitando assim a instalação de incapacidades físicas. 

Deste modo, considerando os preceitos do Ministério da saúde para o acompanhamento de 

pacientes com incapacidades físicas decorrentes da hanseníase foi elaborada a seguinte 

questão norteadora: Quais são as evidencias cientificas sobre a atuação do enfermeiro da rede 

de atenção básica na prevenção de incapacidades no programa de controle da hanseníase no 

período de 2011 a 2017? Objetivos: Realizar um levantamento nas produções cientificas 

sobre as estratégias de prevenção de incapacidades que o enfermeiro desenvolve no controle 

da hanseníase. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre a prevenção 

das incapacidades físicas decorrentes da hanseníase por profissionais enfermeiros da rede de 

atenção básica. Foi realizado um levantamento nos seguintes portais: Biblioteca Virtual da 

Saúde (BVS), US National Library of Medicine National Institutes of Health (Pubmed) e na 

Biblioteca Eletrônica Scientific Electronic Library Online (Scielo). Tendo como recorte 

temporal o ano de 2011 a 2017. Os descritores em ciências da saúde foram hanseníase, pessoa 

com deficiência, prevenção e enfermagem. A seleção da produção científica relacionada à 

temática obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: artigos completos disponíveis; nos 

idiomas português e inglês; que abordavam os descritores selecionados e respondessem à 

questão proposta. A busca avançada reuniu dois, três ou quatro descritores simultaneamente. 

Como critérios de exclusão: artigos incompletos, artigos que apresentavam apenas fotocópias 

e artigos duplicados (artigos iguais e registrados em mais de uma base de dados). Através dos 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

descritores bem como dos critérios estabelecidos obteve-se 1.129 artigos, dos quais foram 

selecionados 10 para a pesquisa. A análise ocorreu em duas etapas: na primeira, utilizou-se o 

quadro 1, que descreve os artigos selecionados (n=10) segundo a numeração e identificação 

do artigo, e a segunda etapa, exposta (quadro 2) descreve as categorias do artigo. 

Posteriormente na fase de interpretação houve a descrição dos dados extraídos o de acordo 

com as categorias sustentadas com base na literatura pertinente ao tema. Resultados e 

Discussão: Foram selecionados 10 artigos e neste estudo às regiões brasileiras onde as 

pesquisas foram desenvolvidas, houve predomínio da região Nordeste, já na região Norte não 

foram encontrados estudos dessa natureza. A análise dos dados permitiu a identificação 

temática de duas categorias: Fatores relacionados a ocorrência de Incapacidade Física em 

Hanseníase (cinco artigos) e o papel dos Enfermeiros nas Estratégias de Prevenção e Controle 

da Hanseníase (cinco artigos). No que se refere aos fatores que influenciam, evidenciou-se as 

formas multibacilares (virchoviana e dimorfa), os episódios reacionais (em especial as 

neurites), e o diagnóstico tardio como aspectos clínicos estão relacionados às incapacidades 

físicas. As pessoas que apresentam episódio reacional após o término do tratamento são mais 

propensas a terem deformidades físicas, pelo fato de já estarem fora do registro e não serem 

mais acompanhadas. Isso pode levá-las a não considerar sinais e sintomas de possíveis 

complicações, ocasionando em procura tardia dos serviços de saúde, por isso o 

monitoramento pós-alta deve fazer parte da rotina dos serviços de saúde [4]. No que se trata 

da atuação dos Enfermeiros nas Estratégias de Prevenção e Controle da Hanseníase os dados 

coletados revelaram que os profissionais de saúde possuem conhecimento adequado sobre a 

Política Nacional de Controle e Eliminação da Hanseníase e que as principais ações 

preconizadas são por eles executadas, porém, gestores relatam que a situação da capacitação 

de profissionais para atuação no cuidado à hanseníase apresenta-se como insuficiente [5]. 

Entre os profissionais capacitados, o enfermeiro destaca-se como a categoria com maior 

número de profissionais treinados. Entretanto depara-se com um déficit considerável, devido à 

rotatividade e não adesão aos treinamentos que acabam por impactar negativamente nas ações 

de controle e prevenção das Incapacidades físicas [5]. Diante das mudanças propostas com o 

advento do Sistema Único de Saúde, Estratégia Saúde da Família e da formação profissional o 

enfermeiro tem um papel significativo no processo e o seu perfil profissional pode ser um 

fator determinante da assistência prestada. Conclusão/Considerações Finais: Neste estudo 

foi possível identificar o papel primordial do enfermeiro no programa de controle da 

hanseníase na atenção básica e dentre os vários eixos de seus trabalhos. Percebe-se a estreita 

relação entre a presença de incapacidade e a precária rede de ações de prevenção e 

reabilitação física, porém entende-se que estas dificuldades enfrentadas pelos serviços e 

profissionais envolvidos estão relacionadas na adesão ao tratamento e a necessidade de 

capacitação de profissionais enfermeiros. Considerando que a hanseníase ainda representa um 

grave problema de saúde pública, o enfermeiro também, tem convivido e enfrentado 

dificuldades para garantir o cuidado integral e uma assistência de qualidade ao paciente com 

incapacidades já instaladas e na prevenção destas incapacidades 
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