
Estudo de caso realizado com uma paciente portadora de lesão 

provocada pela a ação do Mycobacterium leprae. 
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Constituída como um grande problema de saúde pública no Brasil, a hanseníase é uma das 

doenças mais antigas da humanidade, apresenta alta infectividade, baixo potencial 

incapacitante, com evolução lenta e crônica causada pelo bacilo Mycobacterium leprae que 

atinge a pele e nervos periféricos podendo gerar incapacidades. Objetiva-se apresentar um 

estudo de caso de uma paciente com úlcera plantar, identificando os principais 

diagnósticos com base nos parâmetros da Nursing diagnoses: definitions & classification, 

no qual o presente estudo foi realizado em junho de 2016, por meio de análises de 

prontuários de uma paciente que teve hanseníase no Posto de Assistência Médica da cidade 

de Picos- PI com aprovação do comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 

Piauí sob o parecer 1.115.818. R. F. P., 53 anos, casada, sexo feminino, residente na cidade 

de Campo Grande do Piauí- PI. A incapacidade apresentada e causada pela hanseníase é o 

mal perfurante plantar, tendo como causa de seu surgimento a perda da sensibilidade 

protetora na região plantar por lesão do nervo tibial posterior provocada pelo o bacilo de 

hansen. Possíveis diagnósticos: Integridade da pele prejudicada, relacionada por pressão, 

evidenciada por destruição de camadas da pele; Distúrbio na imagem corporal relacionado 

à lesão, evidenciado por mudanças reais no corpo; Baixa autoestima situacional, 

relacionado a distúrbio da imagem corporal, evidenciado por verbalizações autonegativas. 

A úlcera plantar causada por pressão tem como tratamento a eliminação da bactéria do 

organismo, além da imobilização do membro afetado, com limpeza e aplicação de pomada 

antibacteriana e com isso é de suma importância à aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, pois proporciona uma maior segurança e conforto 

contribuindo no aumento do conhecimento e embasamento para cuidar e dar orientações 

aos pacientes de acordo com as lesões da hanseníase. 
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