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A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que afeta a pele e nervos periféricos, 

especialmente as células de schwan e que durante a sua evolução natural pode apresentar 

episódios reacionais hansênicos e deformidades, e com isso objetiva- se apresentar um 

estudo sobre um paciente com incapacidades físicas e reações hansênicas acometido pelo 

bacilo Mycobacterium leprae. Trata- se de um estudo de caso, realizado no Posto de 

Assistência Médica da cidade de Picos- PI em junho de 2016, com aprovação do comitê de 

ética da Universidade Federal do Piauí, sob o parecer 1.115.818. A. B., 38 anos sexo 

masculino, solteiro, com profissão de lavrador, residente no município de Pio IX estado do 

Piauí. Paciente, com formas clínicas multibacilar, grau 2 de incapacidade com diminuição 

da sensibilidade das mãos e pés, garras na mão direita que após receber alta por cura, 

necessitou de acompanhamento para os estados reacionais tipo um que está associado a 

imunidade celular e se manifesta a partir da presença de dor e espessamentos de nervos. 

Dado isso, os processos inflamatórios agudos que aparecem nas reações ocasionam quadros 

dolorosos na pele e nervos, que podem resultar em danos graves e permanentes que 

desmotivam os pacientes para a adesão a póliquimioterapia em função do longo tratamento, 

além da necessidade de cuidados das incapacidades por meio da reabilitação física.  
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