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Introdução e objetivos: 
A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, o 
qual acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. Alterações sensitivas, 
redução de força muscular e deformidades estruturais, são consequências do dano 
neural. No Brasil, a doença é um grave problema de saúde pública com elevado 
número de casos notificados. As incapacidades físicas resultam em limitação das 
atividades diárias com restrição para atividades laborais e sociais. Apesar da 
hanseníase ser uma doença de notificação compulsória em todo território nacional, 
encontramos poucas informações sobre a ocorrência das incapacidades funcionais 
nos registros de casos notificados pelo ministério da saúde. Objetivo: Descrever os 
graus de incapacidade, os comprometimentos físicos predominantes e o nível de 
limitação para atividades funcionais dos pacientes diagnosticados com hanseníase 
atendidos em um ambulatório do hospital universitário da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS).  
 

Métodos: 
Estudo do tipo transversal abordagem quantitativa foi realizado em um serviço de 

referência para hanseníase, localizado no Hospital Universitário de Sergipe. Recebeu 
aprovação sob o CAAE: 24137914.5.0000.5546. Foram selecionados pacientes 
atendidos no ambulatório, no período de setembro á novembro do ano de 2013. Não 
participaram desse estudo pacientes com sequelas de outras patologias que não fosse 
a hanseníase. O grau de incapacidade foi estabelecido segundo a avaliação 
neurológica simplificada para hanseníase da OMS. A escala SALSA (Screening of 
Activity Limitation and Safety Awareness) foi aplicada para determinar a presença de 
limitação de atividade e consciência de risco.  
 

 Resultado: 
Participaram 36 pacientes, 42% apresentaram grau de incapacidade 1 e 31% grau 2. 
A avaliação da escala SALSA demonstrou que 55% dos pacientes tinham algum grau 
de limitação nas atividades, dos quais 36% foram classificadas em grau leve, 8% grau 
moderado e grave e 3% limitação extrema.  
 
 



 Discussão e conclusão: 
O comprometimento neural causado pela hanseníase tem repercussões a nível 
biológico, psicológico e social. A avaliação das incapacidades e o acompanhamento 
da sua evolução são necessários nos serviços, pois é possível detectar quais as 
incapacidades predominantes e o impacto delas na vida do paciente. As medidas para 
prevenir e tratar essas incapacidades só serão possíveis se elas forem corretamente 
documentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


