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Resumo: A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, de notificação
compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Tem como
agente etiológico o Micobacterium leprae, que atinge principalmente a pele e os
nervos periféricos, podendo levar as deformidades e incapacidades físicas. O
diagnóstico é essencialmente clínico, realizado através do exame
dermatoneurólogico, que identifica lesões ou áreas de pele com alteração de
sensibilidade e/ou nervos periféricos com alterações sensitivas, motoras ou
autonômicas. Nessa perspectiva, se faz necessário à capacitação de discentes de
enfermagem e profissionais da saúde, com vista à realização de busca ativa,
promoção do autocuidado, prevenção de incapacidades e colaboração no
diagnóstico precoce. Objetiva-se relatar a experiência de acadêmicos de
enfermagem em um minicurso sobre a avaliação dermatoneurológica na
hanseníase. Trata-se de estudo descritivo do tipo relato de experiência
desenvolvido por meio de um minicurso sobre hanseníase, realizado no mês de
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setembro de 2019, pela Liga Acadêmica das Doenças Negligenciadas–LIDONE e
ministrado pela mestranda em enfermagem da Universidade Regional do Cariri.
Participaram 16 universitários do curso de enfermagem e a Coordenadora da liga
acadêmica. A apresentação da temática ocorreu por meio de exposição teórica
dialogada e atividade prática acerca do Exame Dermatoneurológico (teste de
sensibilidade) e Avaliação Neurológica Simplificada (ANS). O minicurso ocorreu em
dois momentos, no primeiro, foram elucidadas de maneira clara e objetiva
informações gerais sobre os principais aspectos da patologia. No segundo
momento, realizou-se a prática do aprendizado obtido, onde os participantes
formaram duplas e efetuaram os testes uns nos outros. Foi realizado de maneira
prática e didática o teste de sensibilidade: térmico, doloroso e tátil. E em seguida
realizaram a ANS (avalia alterações na face, membros superiores e inferiores),
bem como, o preenchimento da ficha dos resultados identificados. Concluiu-se, que
a participação na atividade complementar sobre a temática da hanseníase teve
relevância para o público alvo, pois possibilitou o desenvolvimento de
competências que favorecem a associação teórica e prática, no que se referem aos
testes dermatoneurológicos e a avaliação de incapacidades. Assim como maior
sensibilidade dos futuros profissionais de enfermagem em relação à qualidade da
assistência as pessoas com hanseníase.
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