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Introdução e objetivos: 

O diagnóstico de uma doença nem sempre esclarece a capacidade funcional do 
indivíduo, especialmente se tratando de doenças que progridem ao longo do tempo e 
acarretam limitações funcionais como a hanseníase. Com a intenção de classificar as 
incapacidades funcionais consequentes das doenças foi proposto um modelo de 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF (OMS 
2001). O objetivo deste projeto é utilizar os domínios da CIF para identificar avaliações 
padronizadas para determinar a função dos membros superiores (MMSS) em indivíduos 
diagnosticados com hanseníase no município de Lagarto-SE.  

Métodos: 
Esse projeto foi aprovado sob o CAAE nº 13327213.4.0000.5546. Consiste em três 
etapas: Na primeira etapa para classificar as incapacidades funcionais foi utilizado o 
checklist da CIF versão 2.1a (OMS, 2003) para criar Core sets da CIF para hanseníase. 
A segunda etapa do projeto consistiu em selecionar avaliações funcionais padronizadas 
que englobassem os códigos da CIF selecionados relacionados com os MMSS. Uma 
equipe multidisciplinar em reabilitação (fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta 
ocupacional) compôs uma comissão que adequou as avaliações com os domínios 
funcionais avaliados. A terceira etapa desse projeto consistiu em recrutar voluntários 
diagnosticados com hanseníase para participar da validade e sensibilidade das 
avaliações selecionadas.  

Resultado: 
Foram selecionados 118 códigos da CIF e 10 avaliações padronizadas. Participaram 
cinco pacientes, três homens, idade 55,2±18,7 anos. Principais achados foram: dor 
mensurada com a Escala de Estimativa Numérica (NRS – Numeric Rating Scale) igual 
á 5,0 (± 2,0), força de preensão medida com o dinamômetro Jamar foi igual á MSD= 
12,9 (±2,4) Kg e MSE=19,6(± 5,6) Kg. A limitação de atividade foi avaliada através da 
escala SALSA (Screening of Activity Limitation and Safety Awareness) e a escala de 
Participação social (PAR) avaliou a restrição nas atividades sociais.  

Discussão e conclusão: 
As avaliações selecionadas direcionadas aos MMSS mostraram-se sensíveis a  
resença de incapacidades funcionais, sendo capazes de diagnosticar as mesmas. 
Porém, é necessário um número maior de participantes para confirmar esses 
resultados.  
 
 
 
 


