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Introducao: Na Hanseníase existe uma predileção pelas terminações nervosas sensitivo-autonômicas e por regiões do tronco nervoso
mais superficial, por ser uma afecção do sistema nervoso periférico na qual implica em perdas axonais extensas, os acometimentos
podem levar a deficiências e incapacidades, sendo classificadas em grau I e grau II.

Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo comparar os graus de incapacidade física neurológica causadas pela Hanseníase
avaliadas no momento do diagnóstico clínico no Brasil no ano de 2016

Método: A coleta dos dados foi realizada entre os meses de junho e julho de 2018 na base do Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS) utilizando as avaliações padronizadas no ano de 2016 . Na avaliação é determinado o grau de incapacidade
sugerido pela Organização Mundial da Saúde, como: Grau I – Anestesia (comprometimento neurossensorial); Grau II - Úlceras, garra
móvel, reabsorção discreta, pé equino, lagoftalmo e/ou ectrópio,triquíase, opacidade da córnea. Em seguida foram realizadas as
comparações inter-regionais das proporções dos graus I e II para as incapacidades com comprometimentos neurológicos.

Resultados: Na análise dos dados de 2016, foi possível observar o grau I de incapacidade com maior incidência na região Sul (34,8%)
enquanto que na região Nordeste com 20,8%. Comparativamente à proporção de casos do tipo grau II teve sua principal incidência
localizada na região Sudeste com a incidência de 13,1% que foi a maior descrita, enquanto que neste mesmo período a região Centro-
Oeste apresentou o menor índice entre as regiões com 6,3%.

Conclusão: Espera-se que o estudo das incapacidades físicas causadas pela Hanseníase possa contribuir principalmente na mudança do
cenário que se encontra as regiões com maior número de indivíduos acometidos, bem como favorecer a tomada de politicas publicas que
venham a ofertar tratamentos médicos e fisioterapêuticos."
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