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Introdução e objetivos: 
As incapacidades físicas que ocorrem com a hanseníase resultam em limitações 
funcionais para execução de atividade diária e participação social. Nos registros 
compulsórios dos casos de hanseníase as sequelas podem ser classificadas graus de 
incapacidade, atribuídos de acordo com o exame físico. Nenhuma informação sobre a 
limitação das atividades funcionais ou restrição à participação é documentada. Para 
avaliar o impacto socioeconômico da hanseníase seria necessário entender as 
consequências das incapacidades físicas nas atividades e participação social. 
Objetivo: Relacionar o grau de incapacidade com as atividade funcionais e a restrição 
à participação social em pacientes diagnosticados com hanseníase atendidos no 
ambulatório do HU Sergipe.  
 

Métodos: 
Estudo transversal, realizado no serviço de referência para Hanseníase. Aprovado sob 
o CAAE: 24137914.5.0000.5546. Foram incluídos pacientes atendidos no período de 
setembro a novembro do ano de 2013, com idade acima de 18 anos. Foram excluídos 
pacientes com sequelas de outras patologias que não fosse a hanseníase. Os graus 
de incapacidade foram identificados pela ficha de avaliação neurológica simplificada. 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.  
 

Resultado: 
Participaram 36 pacientes, 28% apresentaram grau 0 de incapacidade, 41% grau 1 e 
31% grau 2. O resultado obtido com a escala SALSA: 45% sem limitação, 36% 
limitação leve, 8% moderada e grave e 3% extrema. O grau de incapacidade 
relacionado com a SALSA resultou no coeficiente de Pearson igual a 0,41, p < 0,01. Já 
na escala PAR, 55% dos pacientes não relataram restrição para atividades sociais, 
14% relataram nível leve, 8% moderado e 19% restrição extrema, quando a PAR foi 
relacionada ao grau de incapacidade não houve uma relação forte, o coeficiente de 
Pearson foi igual a 0,16, p = 0,34.  
 

Discussão e conclusão: 
As limitações para executar atividades funcionais parece ser um problema enfrentado 
por paciente com comprometimento físico causado pela hanseníase e está associado 
à classificação por graus de incapacidade. Porém a participação nas atividades sociais 
envolve além dos fatores físicos, envolve os aspectos psicossociais, emocionais, 
culturais e econômicos.  

 


