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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Reconhecer e valorizar a importância do Papel do enfermeiro(a) no controle da Hanseníase

Apresentar suas  atribuições e a aplicação da Sistematização da Assistência de enfermagem  (SAE) 

para direcionamento da prática profissional do enfermeiro(a) na APS/SUS

Índice:

1ª Parte: Sistematização da Assistência de Enfermagem – Processo de Enfermagem

2ª Parte: Coleta de dados: Consulta de enfermagem: Entrevista e  Exame físico geral 

3ª Parte: Exame físico dermatológico 

4ª Parte: Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; e Avaliação de 

Enfermagem.

5ª Parte: Cuidados de Prevenção e Promoção da Saúde da Pele

6ª Parte: Intervenções educativas individuais e ou coletivas 

7ª Parte: Atuação interdisciplinar no cuidado a pessoa com Hanseníase



SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA - SAE

“Organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos,

tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE)”

PE: Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem);
Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação; e
Avaliação de Enfermagem.

(COFEN, Resolução 358/2009, Etapas do processo de enfermagem, 2017)



“O(a) enfermeiro(a) colabora como agente de humanização, nos cuidados

específicos durante o tratamento, agindo de maneira sensível nas dificuldades

enfrentadas pelo paciente quanto às questões relacionadas ao processo de

adoecimento vigente. Sua atuação se difere e lhe presta visibilidade quando dá

ênfase à educação em saúde como meio de controle da doença”.

Albano MLA, Sousa AAS, Cezário KG, Penna- fort VPS, Américo CF. A consulta de enfermaggem no 

contexto de cuidado do paciente com hanseníase. Hansen Int. 2016; 41 (1-2): p. 25-36. 

O ENFERMEIRO NO CONTEXTO DO CUIDADO DO PACIENTE COM. 

HANSENÍASE



(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégia Nacional para Enfrentamento da 

Hanseníase 2019-2022).
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ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO 

 Suprir  esquemas terapêuticos infantil e adulto, vacina BCG, kit monofilamento;
 Articular referências e contra referencias para o atendimento;
 Provisão, supervisão e capacitação dos técnicos de enfermagem, ACS e ou AES. - Dimensionamento 

da equipe de enfermagem (Resolução COFEN 293/2040)
 Planejamento de atividades da equipe;
 Elaboração e atualização de manuais protocolos e impressos;
 Educação permanente;

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436 / 2017)



ATENDIMENTO INDIVIDUAL: 

 Consulta de enfermagem/ Processo de Enfermagem de casos novos, de acompanhamento, e pós alta; na 

UBS/ESF, no domicílio e/ou nos espaços comunitários  na atenção a pessoa e comunidade em todos

os ciclos de vida;

 Procedimentos: Orientação e Prescrição PQT supervisionada mensal;

 Estratificar o risco  e identificar incapacidades, lesões, reações medicamentosas, hansênicas e emocionais, 

prevenção de incapacidades, deformidades,  exame clinico e dermatoneurológico, solicitação de  exames 

complementares;

 Integrar o processo de reabilitação física e social do paciente

 Integrar a equipe interdisciplinar : médico, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta (NASF).

ATENDIMENTO COLETIVO:  prevenção da doença, na promoção da saúde através de ações de controle junto 

a comunidade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436 / 2017)

ATRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS



Ficha de Notificação/ Investigação Hanseníase



AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

“A Hanseníase é uma doença de notificação 
compulsória em todo território nacional e de 

investigação obrigatória”

 Realiza a coleta, NOTIFICA, processa, analisa e interpreta os dados referentes aos casos de 
hanseníase e seus contatos  - ficha de notificação

 Detecção ativa de casos novos;
 A vigilância de contatos (domiciliar e social) com o caso novo de hanseníase diagnosticado (caso 

índice). Todos devem ser examinados. Sugere-se avaliar anualmente, durante cinco anos.

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436 / 2017)



NOTAS sobre a BCG:

a) Contatos de hanseníase com < de 1 ano de idade, vacinados, não necessitam de outra dose. 

b) Imunização de doentes com HIV ou outras situações de imunodepressão, incluindo corticoterapiasão, 

Programa Nacional de Imunização. Tuberculose

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA e ASSISTENCIAL

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436 / 2017)



MINISTÉRIO DA SAÚDE Portaria conjunta Nº 125, março 2009

Define ações de controle da hanseníase. Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da Hanseníase como problema de saúde 

pública, 2016.
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 BRASIL. COFEN: Lei N 7.498/86, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a regulamentação do EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM e dá outras providências.

 BRASIL. COFEN. CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - resolução cofen nº 564/2017

 BRASIL. COFEN Resolução nº 358/2009 : dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, e dá outras providências

 COREN- Bahia - DELIBERAÇÕES da Camara técnica com Grupos de Atenção Básica e de Práticas Integrativas e Complementares

 COFEN Resolução Nº 0567/2018 Regulamenta a atuação da Equipe de Enfermagem no Cuidado aos pacientes com feridas. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-567-2018_60340.html.

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

 BRASIL, COFEN Resolução nº 0464/2014 : normatiza a atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar, Anexo: 
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/media/pagina/2021/67489_/atlas_in_portugese_final.pdf.

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Guia prático sobre a hanseníase 

[recurso eletrônico] / Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 68 p. : 

il. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_hanseniase.pdf  

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/media/pagina/2021/67489_/atlas_in_portugese_final.pdf 

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Diretrizes para vigilância, atenção e 

eliminação da Hanseníase como problema de saúde pública : manual técnico-operacional [recurso eletrônico] , 

2016. Disponível em: http://www.credesh.ufu.br/sites/credesh.hc.ufu.br/arquivos/diretrizes-eliminacao-hanseniase-4fev16-web.pdf 

 Silva,J, Silva JJ ,Márcia Gonzaga, FN Etapas do processo de enfermagem Revista Saúde em Foco – Edição nº 9 – Ano: 2017 Página Disponível em: 594 

https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2018/06/067_etapasprocessoenfermagem.pdf 
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OBRIGADA!

"Sempre que puder, fale de amor e 
com amor para alguém. Faz bem 
aos ouvidos de quem ouve e à alma 
de quem fala"

Irmã Dulce


