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“As úlceras na hanseníase ocorrem com maior frequencia por ação direta 
do Mycobacterium leprae nos nervos periféricos, determinando alterações 
nas fibras sensoriais, autonômicas e motoras.  
Com menor frequência invadem o endotélio, causando vasculite, necrose 
cutânea e úlceras.”

Fernandes TRMO, et all., 2016
Andrade PJS, et all, 2013



J.H, branco, gênero masculino, 62 anos, 70Kg, 1,78cm

Queixa principal e HDA:   ULCERA PLANTAR a 6 meses que não cicatrizava. Falta de sensibilidade tátil e 
dolocorsa nos pés. 
História de saúde pregressa Diabetes mellitus, tipo 2 a mais de 10 anos e Diagnóstico e tratamento de 
Hanseníase a 5 anos, com uso de poliquimioterapia por 6 meses, e tb nesse período apresentou uma infecção 
do halux levando a sua amputação. Não soube informar o tipo de hanseníase, mas referiu manchas brancas 
com ausência de sensibilidade, com alta de cura (SIC);. Nega etilismo e alergia; ex tabagista, sedentário.  
Recusa o uso do sapato ortopédico.
História familiar: Diabetes e hipertensão (pais) 
Medicações de uso contínuo e atual: cloridrato de metformina 850mg (2 vezes/dia) Glicemia capilar: 180 
mg/Dl) e isoconazol creme 2x ao dia
Histórico pessoal e social: Aposentado, casado, natural de Igatu, reside com a esposa em Salvador, em casa 
própria. Escolaridade superior incompleta, renda familiar fixa de R$3.188,00 e variável por serviços de 
marcenaria. Usuário do  SUS.

•CASO CLINICO - USF

Fonte: banco de dados da autora referente à pesquisa:O uso da palmilha vazada no tratamento de úlceras neuropáticas plantares,2017 



Fonte: banco de dados da autora referente à pesquisa:O uso da palmilha vazada no tratamento de úlceras neuropáticas plantares,2017 



Bom estado geral e higiênico (incluindo sapatos), independência total para necessidades básicas. Deambulava 
sem auxilio com claudicação leve. Compreendia e pratica as orientações de saúde. Ausência de queixas oculares 
e de alterações dos nervos ulnar e mediano e deformidades nas mãos. Pele íntegra, com turgor e hidratação 
preservados, em quase toda a extensão do tegumento corporal, incluindo o Pé Direito, íntegro e funcional, com 
ausência de fissuras, bolhas, e outras calosidades. Unhas implantadas e frágeis, 
Pé Esquerdo plano, com ausência do hálux, coloração típica, edema na região dorsal (++/4+), PSP ( 
monofilamento semess weisten de10g e sintomas neuropáticos leves (Escore de Sintomas Neuropáticos*= 4); 
dedos com deformidades com desvio medial decorrente de desarticulação do hálux esquerdo (cicatriz sem 
alterações), anidrose e xerodermia +/4+ com maceração  interdigital devido á  tinea pedis idiagnosticada durante 
a avaliação, Pulso pedioso e medial posterior presentes, ITB de 0,9. Apresentava úlcera plantar, na região da 3ª 
cabeça de metatarso, indolor (SIC) com tamanho de 2x2cm , com leito superficial, isquêmica, exsudato seroso 
em pequena quantidade, margens fixas e maceradas, hiperceratose peri lesão, sem queixas álgicas. 

*Moreira, et all, 2005  LEUCOVEIS, M. et all, 2021

•EXAME FÍSICO

Fonte: banco de dados da autora referente à pesquisa:O uso da palmilha vazada no tratamento de úlceras neuropáticas plantares,2017 



Quais os desafios da enfermagem e da fisioterapia?

Considerando a ulcera, que tipo de terapia tópica seria indicada?
Evidências sobre tratamento para ulceras neuropáticas

Classificação de Turner (1982)
Uso de uma Escala de avaliação e evolução

Quais abordagens  adjuvantes relevantes para a cicatrização? 

Dealey,2008

• ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DA ULCERA 
NEUROPÁTICA 



•Abordagem interdisciplinar na prevenção de ulcerações 
decorrentes da neuropatia

Batista, 2019; 

Examinar regiões susceptível a lesões

Discromias 
Unhas distróficas
Perda de pelos 
Deformidades
Temperatura da pele
Perfusão
Distrofias musculares

Orientações educativas para o autocuidado: 

Higiene dos pés, unhas e sapatos. Mantê-los secos
Hidratação da pele 
Exame diário dos pés
Uso de calçados laváveis
Não andar descalço
Repouso no mínimo de 2 horas durante o dia
Controle Glicêmico – dieta, atividade física, uso das medicações
Até a cicatrização Uso de órteses : Bota gessada, Robofoot, 
palmilha vazada

Guimarães, 2019 Garbino, 2007 LEUCOVEIS, M. et all, 2021  



• Úlceras plantares ocorrem em 10% a 20% dos pacientes com hanseníase. (Riyaz; Sehgal, 2017)

• Detecção precoce das áreas de risco e fatores de risco (forma clínica, grau de incapacidade, nervo 
acometido e não uso de palmilhas e calçados adaptados) (Chagas et al., 2019)

• Perda sensorial da região plantar, com alteração de força e trofismo muscular  Avaliação e Exercícios
• Lesão de nervo autonômico – orientação para automassagem durante hidratação

• Alterações vasculares pela área de compressão no túnel do tarso
• Família: estigma, crenças e impactos no autocuidado e na adesão ao tratamento

• Biomecânica do pé durante a marcha X predisposição ao aparecimento/agravamento das úlceras

• Métodos de descarga plantar e uso de órteses

• Referência para centros especializados: fisioterapia com eletrotermofototerapia + cinesioterapia

• Recorrência e reincidência das úlceras: Prevenção X Tratamento conservador e cirúrgico (Batista et al., 2019)

•Abordagem interdisciplinar na prevenção de ulcerações 
decorrentes da neuropatia



•ABORDAGENS TÓPICAS

Fonte: banco de dados da autora referente à pesquisa:O uso da palmilha vazada no tratamento de úlceras neuropáticas plantares,2017 





•ABORDAGENS ADJUVANTES

Fonte: banco de dados da autora referente à pesquisa:O uso da palmilha vazada no tratamento de úlceras neuropáticas plantares,2017 





Fonte:banco de imagens da autora,2020
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