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Quais as atribuições da(o) enfermeira no Cuidado à pessoa com Hanseníase?

OBJETIVO

GESTÃO                                                     ASSISTÊNCIA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA
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a) Proporção de cura de hanseníase entre os casos novos diagnosticados; 

b) Proporção de casos de hanseníase:  

c) (...) abandono de tratamento entre os casos novos diagnosticados; 

d) (...) grau de incapacidade física avaliado no diagnóstico; 

e) (...) tipo de classificação operacional entre o total de casos novos; 

f) (...) Curados, com grau de incapacidade física avaliado, entre os casos novos de hanseníase; 

g) Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados; 

h) Proporção de casos de recidiva entre casos notificados anualmente. 

PORTARIA SCTIE/MS Nº 67, 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hanseníase, 2022)

“As ações de controle da hanseníase desempenhadas pelos profissionais da atenção primária produzem 
efeitos nos INDICADORES DE MONITORAMENTO da Hanseníase” (Vieira, Qualidade da atenção primária e os efeitos em 

indicadores de monitoramento da hanseníase,2020)

SOBRE A IMPORTÂNCIA DO  PROFISSIONAL NA APS 



“Cabe ao enfermeiro(a)* obter/buscar/aplicar conhecimentos, habilidades e atitudes
condizentes com uma prática clínica e gerencial, compatível com as necessidades de saúde
da pessoa, família e comunidade;

A Educação continuada deve renovar a prática profissional e refletir em seu próprio
desempenho assistencial, assim como na realização de treinamentos e na supervisão da
equipe. Capacitação do Instrutor/Supervisor/Enfermeiro na área de Controle da Hanseníase, 1988

Albano MLA, Sousa AAS, Cezário KG, Penna- Fort VPS, Américo CF. A consulta de enfermagem no contexto de cuidado do paciente com hanseníase.  Hansen Int. 2016; 41 (1-2): p. 25-36. 
Capacitação do Instrutor/Supervisor/Enfermeiro na área de Controle da Hanseníase, 1988 
*incluindo o profissional médico e da equipe de saude

A (O)  ENFERMEIRA(O) NO CUIDADO À 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;

§ 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

• Classificação operacional;

§ Orientação medicamentosa e acompanhamento da dose supervisionada mensal; (Resolução COFEN no.195/1997) (Resolução COFEN N O429/2012)

§ 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 Unidade e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica;

§ 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.
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