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Está associada à pobreza e ao acesso precário à moradia, alimentação, cuidados de saúde e 

educação.  (...) É Considerada um importante desafio em saúde pública. 

A principal fonte de infecção pelo bacilo são indivíduos acometidos pela hanseníase não 

tratados (...) que eliminam o M. leprae pelas VAS

A pessoa infectada tem a via hematogênica como o principal mecanismo de disseminação do 

M.L. para a pele, mucosas, nervos e outros tecidos.

Não se conhece precisamente o período de incubação da doença.

(Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase, 2022)

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PESSOAS  COM HANSENÍASE E SEUS 

COMUNICANTES 
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A PROMOÇÃO Á SAUDE;  A PREVENÇÃO

E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DA HANSENÍASE

GESTÃO                          VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA                                      ASSISTÊNCIA

(PNAB 2017)
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( SANTOS et all, 2017)



NOTIFICAÇÃO

a) Proporção de cura de hanseníase entre os casos novos diagnosticados no ano das coortes; 

b) Proporção de casos de hanseníase em abandono de tratamento entre os casos novos diagnosticados nos anos 

das coortes; 

c) Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes; 

d) Proporção de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado no diagnóstico; 

e) Proporção de casos curados no ano com grau de incapacidade física avaliado entre os casos novos de 

hanseníase no período das coortes; 

f) Proporção de casos segundo classificação operacional entre o total de casos novos; 

g) Proporção de casos de recidiva entre casos notificados no ano. 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase, 2022)

“As ações desempenhadas pelos profissionais da APS produzem efeitos nos INDICADORES DE 
MONITORAMENTO da Hanseníase”  * ENFERMEIRO (A)

(Vieira, Qualidade da atenção primária e os efeitos em indicadores de monitoramento da hanseníase,2020)

Indicadores de qualidade dos serviços de atendimento a pessoa com  hanseníase



Analisar a situação epidemiológica e operacional da hanseníase como base para : 

Planejar e implementar a assistência da enfermagem;

Elaborar/ atualizar protocolos/ treinamentos  e impressos Institucionais, integrando  a equipe interdisciplinar; 

Prover, supervisionar e capacitar os técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários em Saúde;

Implementar em conjunto com o ACS a busca ativa de casos novos e  de contatos (visita domiciliar);

Realizar ações de prevenção da doença e da promoção da saúde (individual e ou mobilização comunitária do seu território); 

Atuar no  sistema de coleta de dados  através da avaliação,  processamento e análise, na saúde individual e coletiva –
NOTIFICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO e outros;

Estabelecer estratégias de encaminhamentos para outros profissionais/ serviços;

Prever e prover recursos pra viabilizar o tratamento da pessoa.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436 / 2017) *Extraídas e adaptadas da Lei 7498/86 e Decreto COFEN 94.406/1987 Art. 8º, Código de ética de 

Enfermagem, 2017
(MS, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase 2022)

ATRIBUIÇÕES DE GESTÃO E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA



• Acolhimento e escuta;

▪ Implementar a Consulta de enfermagem e controle de doentes e seus contatos. Avaliar e realizar a prescrição de
cuidados; (Resolução Cofen no. 429/2012 – Registros em Prontuário); (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase 2022) (Resolução COFEN no. 195/1997) Parecer de

conselheira federal n° 240/2021/COFEN. REGISTROS

▪ Orientação medicamentosa e acompanhamento da dose supervisionada mensal; (Resolução COFEN no. 195/1997) (Resolução COFEN N O 429/2012)

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

▪ Integrar o processo de reabilitação física e social do paciente, prevenção de incapacidades e deformidades;

▪ Integrar a equipe interdisciplinar da ESF e equipe multiprofissional;

▪ Encaminhar para a atenção secundária SN e ou para outros serviços/ profissionais de Saude. PARECER DE CONSELHEIRA FEDERAL N°

240/2021/COFEN

(MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria nº 2.436 / 2017) *Extraídas e adaptadas da Lei 7498/86 e Decreto COFEN 94.406/1987 Art. 8º, Código de ética de 
Enfermagem, 2017
(MS, Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase 2022)

ATRIBUIÇÕES  ASSISTENCIAIS



RECOMENDA-SE:

O desenvolvimento de Pesquisas:
De intervenção/pesquisa ação para Identificação dos problemas prioritários de assistência de enfermagem, no 
controle da hanseníase; 
Participação em pesquisas multiprofissionais com foco na área da hanseníase.

BR



REFERÊNCIAS
▪ 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, Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 149, de 3 de fevereiro de 2016. Aprova as diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema

de saúde pública, com a finalidade de orientar os gestores e os profissionais dos serviços de saúde. Diário Oficial da União [Internet]. 2016[cited 2017 Mar

25];84(1):121. Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0149_04_02_2016.html

▪ 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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE PORTARIA SCTIE/MS Nº 67, DE

7 DE JULHO DE 2022 Torna pública a decisão de aprovar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase

▪ 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, Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde. Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária. Capacitação do

Instrutor/Supervisor/Enfermeiro na área de Controle da Hanseníase. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde. Divisão Nacional de

Dermatologia Sanitária., 1988

▪ CARVALHO,F.P.B. Mirand, F A N, Isoldi D M R I, Queiroz, Ta A, Simpso, C A O contexto da atenção do enfermeiro às pessoas com hanseníase na estratégia saúde da família Revista
de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online 2015, 7( ). https://www.redalyc.org/pdf/5057/505750949019.pdf.

▪ COFEN.. RESOLUÇÃO COFEN NO 429/2012 Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da

enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico. Disponível em – RESOLUCÃO COFEN N O 429/2012 Conselho Federal de Enfermaqem –

Brasil. Acesso em: 20 de setembro de 2021.

▪ SANTOS R A B G , Figueiredoúcia L C L R U Apoio matricial e ações na atenção primária: experiência de profissionais de ESF e Nasf SAÚDE DEBATE | RIO DE

JANEIRO, V. 41, N. 114, P. 694-706, JUL-SET 2017 https://doi.org/10.1590/0103-1104201711402

▪ VIEIRA NF, Martínez-Riera JR, Lana FCF. Primary care quality and its effects on leprosy monitoring indicators. Rev Bras Enferm. 2020;73(4):e20190038. doi:

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0038

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0149_04_02_2016.html
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/media/pagina/2021/67489_/atlas_in_portugese_final.pdf
https://www.redalyc.org/revista.oa?id=5057
https://www.redalyc.org/toc.oa?id=5057&numero=50949
https://www.redalyc.org/pdf/5057/505750949019.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0038

