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Introdução 

 A hanseníase é uma doença que afeta 

11,6% da população mundial, podendo trazer 

danos neurológicos permanentes e que afetam a 

qualidade de vida das pessoas acometidas e suas 

famílias. O presente estudo teve como objetivo 

identificar os principais diagnósticos e interven-

ções de enfermagem em pacientes com dor neu-

ropática hansênica utilizando a taxonomia CIPE. 

 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo descritivo transver-

sal tipo série de casos baseado em dados coleta-

dos durante consultas de enfermagem a pacien-

tes em tratamento para dor neuropática decor-

rente da hanseníase, atendidos no Hospital São 

Julião, Campo Grande-MS, no período de abril a 

junho de 2019. A pesquisa foi aprovada pelo Co-

mitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Julião 

sob o Parecer n.º 001/2018. 

 

Resultados e Discussão 

os principais diagnósticos encontrados du-

rante as consultas foram Função do sistema ner-

voso, Prejudicada (100% dos casos), Problema de 

Emprego (100% dos casos), Problema emocional 

(100% dos casos), Problema Financeiro (100% dos 

casos), Adesão ao regime medicamentoso 

(94,12% dos casos), Dor, Crônica (94,12% dos 

casos), Privação do Sono (94,12% dos casos), Per-

cepção Tátil, Prejudicada (88,24% dos casos), Ris-

co de integridade da pele prejudicada (88,24% 

dos casos), Sono, Prejudicado (88,24% dos casos) 

e Atitude em relação à condição nutricional, Pre-

judicada (82,35% dos casos). Já os diagnósticos 

com menor índice na pesquisa foram Dor, aguda 

(5,88% dos casos), Capacidade para executar o 

cuidado, prejudicada (11,76% dos casos), Câimbra 

nas Pernas (11,76% dos casos), Amplitude de mo-

vimento ativa, prejudicada (23,53% dos casos), 

Atitude em relação ao tratamento, conflituosa 

(23,53% dos casos) e Tremor (35,29% dos casos). 

Dentre as principais intervenções teve-se a orien-

tação em relação ao autocuidado, orientações 

sobre o diagnóstico de enfermagem e o acompa-

nhamento após o tratamento, tais como Orientar 

sobre Nutrição, Auxiliar no Autocuidado e Orien-

tar sobre Autocuidado com a Pele. 

 

Conclusão 

A consulta de enfermagem é fundamental 

para garantir uma assistência de qualidade para a 

população. Nos casos de pacientes pós-alta por 

cura de hanseníase, é importante que o enfer-

meiro faça o acompanhamento para prevenção 

de complicações decorrentes de danos neurológi-

cos resultantes da doença. Porém, é fundamental 

que a atenção primária em saúde esteja qualifi-

cada para atender a essas demandas para que a 
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prevenção não seja realizada apenas em nível 

secundário de atenção à saúde. 
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