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ABSTRACT

Introdução: A Hanseníase é uma doença infecciosa crônica
causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, conhecida popularmente como lepra, possuindo grande potencial neuropático,
pois afeta o sistema nervoso trazendo graves sequelas. Atinge
principalmente pessoas de baixa renda, que residem em lugares sem saneamento básico e sem condições de moradias
adequadas. Por se tratar de uma doença secular e munidas de
imenso preconceito, as pessoas acometidas procuram as redes
de saúde tardiamente por medo, causando a demora no diagnóstico e trazendo graves sequelas aos mesmos, podendo até
serem irreversíveis. Objetivo: Entender a hanseníase e seu potencial neuropático ressaltando a importância da qualificação da
enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura,
cuja obtenção de dados foi realizado um levantamento através
das bases de dados SciELO e Lilacs, sendo encontrados no
total 8 artigos convencionais e não convencionais, utilizando os
descritores hanseníase, enfermagem, unidade básica de saúde
e diagnóstico precoce. Resultados e Discussão: Em todas as
formas de hanseníase, existe o comprometimento nervoso
acontecendo uma preferência pelos nervos sensitivos-autonômicos da derme e na região do tronco nervoso se tornando uma
característica padrão da doença, por isso as pessoas tendem
a desenvolver deficiência e deformidades físicas, porém seu
impacto vai depender da imunidade do indivíduo. O enfermeiro
da unidade, devidamente capacitado se torna fundamental no
acompanhamento e processo de cura do paciente. Conclusão:
É de fundamental importância que a enfermagem se qualifique
para atender esses usuários, para assim, no futuro, eles não
sofrerem com graves sequelas neuropáticas, dificultando suas
atividades diárias, suas vivências sociais e autoestima.
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