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PINHEIRO, M. G. C. Associação do grau de incapacidade física, limitação de atividades e 
participação social com qualidade de vida em pessoas que receberam alta em 
hanseníase. 2018. 143 p. Projeto de Tese (Doutorado em Enfermagem na Atenção à Saúde) – 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal/RN, 2018. 

RESUMO 

Considerando a prevalência da hanseníase no território brasileiro e o potencial incapacitante 
após a conclusão do esquema terapêutico, parte-se do pressuposto de que aqueles que 
receberam alta em hanseníase podem apresentar incapacidades físicas, limitações no 
desenvolvimento de atividades e na participação social e que estas se associam à qualidade de 
vida de tais pessoas. Nessa perspectiva, questiona-se: Qual o grau de incapacidade física, 
limitação de atividades e participação social de pessoas que receberam alta em hanseníase e 
sua associação com a qualidade de vida?São hipóteses do estudo: H0: Não existe associação 
do grau de incapacidade física, limitação de atividade e da participação social com a 
qualidade de vida de pessoas que receberam alta em hanseníase; H1: Existe associação do 
grau de incapacidade física, limitação de atividade e da participação social com a qualidade de 
vida de pessoas que receberam alta em hanseníase. O objetivo geral consiste em avaliar a 
associação existente do grau de incapacidade física, limitação de atividades e participação 
social com a qualidade de vida de pessoas que receberam alta em hanseníase. Trata-se de um 
estudo analítico, de delineamento transversal, com abordagem quantitativa, desenvolvido no 
Município de Natal/RN. A população foi composta por 214 casos de hanseníase notificados 
em Natal nos anos de 2011 a 2015. A amostra de 90 usuários foi calculada e selecionada 
mediante sorteio e seguindo os critérios de elegibilidade. Definiram-se cinco instrumentos 
para coleta de dados: formulário de caracterização clínica e social, roteiro de exame físico 
dermatoneurológico, escala SALSA, Escala de Participação e o instrumento WHOQoL-bref. 
Utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov com a finalidade de avaliar a distribuição da 
normalidade dos dados coletados, optando-se por trabalhar com testes não paramétricos. O 
projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), com parecer consubstanciado número 2.054.508 e CAAE 
64874316.3.0000.5537. Houve predominância de indivíduos do sexo feminino (61,1%), do 
lar, com até 59 anos de idade (62,2%), que viviam com companheiro (61,1), não brancos 
(55,6%), com estudo até o ensino fundamental (45,6%), renda familiar em torno do 
R$1.800,00. Na caracterização de tratamento e clínica, observou-se predominância de casos 
novos (87,8%), detectados por encaminhamento (90,0%), no centro de referência 
especializada (97,8%), classificados como tuberculóide (53,3%), com baciloscopia negativa 
(63,3%), grau de incapacidade física 0 no início do tratamento (53,3%). Destaca-se o retorno 
de 76,7% dos entrevistados ao serviço em que realizaram o tratamento, após a alta 
medicamentosa. Foi mais frequente nos casos multibacilares a presença de algum grau de 
incapacidade física, limitação de atividade e restrição à participação social. Com relação à 
qualidade de vida, os casos paucibacilares apresentaram melhores escores quando comparados 
aos multibacilares, com significância estatística para a qualidade de vida geral (p=0,003), 
física (p<0,001) e psicológica (p<0,001). Os melhores escores da qualidade de vida também 
foram encontrados nas pessoas sem incapacidades físicas, limitação de atividades e sem 
restrição à participação social. Como conclusão, aceita-se a hipótese alternativa de que existe 
associação do grau de incapacidade física, limitação de atividade e da participação social com 
a qualidade de vida de pessoas que receberam alta em hanseníase. 
 
Descritores: Hanseníase; Alta do Paciente; Pessoas com Deficiência; Doença Crônica; 
Qualidade de Vida; Avaliação em Saúde; Enfermagem. 



 

PINHEIRO, M. G. C. Association between the degree of physical disability, activity 
limitation and social participation with quality of life in discharged haneniasis patients. 
2018. 143 p. Thesis (Doctorate) – Graduate Program in Nursing, Health Sciences Center, 
Federal University of Rio Grande do Norte,, Natal/RN, 2017. 
 

ABSTRACT 

 

Considering the high prevalence of leprosy in Brazil, as well as the incapacitating potential of 
such disease even after therapy is concluded, it is assumed that those who have been 
discharged from leprosy may present physical disabilities and limitations regarding 
performance of activities and social participation. Such impairments might directly impact in 
one`s quality of life. In this perspective, it is questioned: what is the level of these physical 
and social limitations in individuals who were discharged from leprosy, and how can it be 
associated with quality of life? Hypothesis 0 (H0): There is no association between the degree 
of physical disability, activity limitation and social participation with the quality of life of 
individuals who were discharged from leprosy; H1: There is an association between the 
degree of physical incapacity, activity limitation and social participation with the quality of 
life of individuals who were discharged from leprosy. The main goal of the present study is to 
evaluate the association between the degree of physical disability, activity limitation and 
social participation with QOL of individuals who were discharged from leprosy. This is an 
analytical, cross-sectional, quantitative approach developed in the city of Natal / RN. The 
population was comprised by 214 cases of leprosy reported in Natal from the years 2011 to 
2015. The sample of 90 users was calculated and selected by draw and followed the eligibility 
criteria. Five instruments were defined for data collection: form of clinical and social 
characterization, guidelines of dermato-neurological exam, SALSA scale, Scale of 
Participation and the WHOQoL-bref. The Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the 
distribution of the normality of the collected data, choosing to work with non-parametric tests. 
The research project was submitted to Plataforma Brasil and approved by the Research Ethics 
Committee, number 2,054,508 and CAAE 64874316.3.0000.5537. There was a predominance 
of female individuals (61.1%), housewives, up to 59 years old (62.2%), living with a partner 
(61.1), non-white (55.6%), educational level up to elementary school (45.6%) and family 
income around R $ 1,800.00. In the treatment and clinical characterization, a prevalence of 
new cases (87.8%) was detected by referral (90.0%) in the specialized reference center 
(97.8%), classified as tuberculoid (53.3% %), negative bacilloscopy (63.3%) and lack of any 
degree of physical disability at the beginning of treatment (53.3%). It is worth mentioning the 
return of discharge of medication. The presence of some degree of physical incapacity, 
activity limitation, and restriction of social participation was more frequent in multibacillary 
cases. When it comes to quality of life, paucibacillary cases present better scores when 
compared to multibacillary patients, with statistical significance for general quality of life(p = 
0.003), physical (p<0.001) and psychological (p<0.001) status . The best quality of life scores 
were also found in individuals without physical disabilities, activity limitations and without 
restriction to social participation. As a conclusion, the alternative hypothesis accepted is that 
there is an association between the degree of physical disability, activity limitation and social 
participation with the quality of life of individuals who were discharged from leprosy. 
 

Descriptor: Leprosy; Patient Discharge; Disabled Persons; Chronic Disease; Quality of Life; 

Health Evaluation; Nursing. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Neste mês de agosto de 2018 completam-se dez anos de meu ingresso na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Naquele tempo, a felicidade transbordava pela oportunidade 

de ingressar em uma universidade pública. A aprovação no vestibular de uma aluna que 

estudou a maior parte da vida escolar em instituições públicas soava como medalha de ouro 

para toda a família. Mas nunca foi fácil. A vida não é fácil e requer escolhas, abdicações e 

dedicação para se alcançar aquilo que almejamos (mesmo quando nem sabemos ao certo o 

que queremos e só temos a intuição de que a outra opção parece ser a melhor e, com isso, 

lutamos para conquistá-la). 

A vida na universidade abre portas e oferece caminhos para quem se permite buscá-los 

e deseja ir além. Desde o primeiro período de minha vida acadêmica como discente de 

graduação em Enfermagem, no componente curricular optativo Concepções sobre a 

Enfermagem, a Universidade e o Ato de Estudar, fui despertada sobre a importância da 

prática da pesquisa científica na área da Enfermagem. Em face desse despertar, no segundo 

período da graduação tive a felicidade de conhecer a querida Profa. Dra. Clélia Simpson e 

logo me prontifiquei para trabalhar como integrante voluntária de um projeto pesquisa cuja 

proposta de trabalho estava relacionada a levar informações sobre a hanseníase para escolares 

do ensino fundamental, uma vez que a hanseníase se caracteriza como um sério problema de 

saúde pública no Brasil e no mundo, a qual acomete grande parcela de pessoas na faixa etária 

de até 15 anos de idade, destacando a importância de atividades de educação em saúde que 

contemplem essa parcela da população. 

Frente a essa experiência exitosa, no sexto período de graduação fui cadastrada como 

bolsista de Iniciação Científica no mesmo projeto de pesquisa (O impacto da Educação em 

Saúde, sobre o risco de adoecer em Hanseníase, nos estudantes do ensino médio do município 

de Parnamirim/RN), anteriormente voluntária, para o desenvolvimento das atividades que 

focalizavam os alunos do ensino médio. Assim, obtive maior aproximação e aprofundamento 

com relação à hanseníase, na articulação promoção e prevenção no contexto da saúde escolar.  

Compartilhei, ao lado da Profa. Clélia, de encontros para implantação do Movimento 

de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) no Rio Grande do 

Norte, com a presença do coordenador nacional do MORHAN, Artur Custódio Moreira de 

Souza,  e dos filhos separados pelo isolamento compulsório, além de outros familiares de ex-

doentes de hanseníase que foram tratados em ambiente asilar. As experiências vivenciadas 

ampliaram meu contexto de vivência inerente à hanseníase, com aproximação ao seu contexto 
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histórico que, muitas vezes, parece ser algo distante da realidade. 

Durante a realização das reuniões do MORHAN conversei com algumas daquelas 

pessoas que tinham a hanseníase amplamente marcada em suas vidas, evidenciando 

sentimentos de dor e angústia impregnados em si, por terem sido afastados de seus familiares 

pela hanseníase.Percebendo, então, que os reflexos do isolamento familiar e social são algo 

que se faz presente nos dias atuais, mesmo tendo sido banida politicamente qualquer prática 

que possa causar algum dano psíquico ou social à pessoa com hanseníase. 

Na perspectiva de conhecer a história da hanseníase e das experiências vividas por 

aqueles que tiveram um membro da família vítima do tratamento asilar, desenvolveu-se um 

projeto de pesquisa que deu suporte para a elaboração da dissertação de mestrado, intitulada 

“Trajetos de exclusão e reclusão: História Oral Temática de familiares atingidos pelo 

tratamento asilar da hanseníase”. Fazendo uso da história oral como método de pesquisa, 

tornou-se possível resgatar vivências relacionadas à separação, estigma e exclusão dos 

familiares de pessoas acometidas pela hanseníase que vivenciaram a exclusão no cenário do 

Hospital Colônia São Francisco de Assis, em Natal/RN. 

Ressalta-se que esse trabalho faz parte de um projeto amplo estruturado e liderado pela 

Profa. Dra. Clélia Albino Simpson, o qual conta a história da hanseníase no Rio Grande do 

Norte, mediante a realização de outros três trabalhos que resgatam a trajetória de vida das 

pessoas com hanseníase asiladas no Hospital Colônia São Francisco de Assis, as vivências 

dos filhos separados pelo isolamento compulsório e internados no Educandário Oswaldo 

Cruz, além da realização do trabalho que conta a perspectiva dos profissionais de saúde que 

trabalharam no referido hospital colônia. 

Todas essas vivências impulsionaram-me a continuar estudando sobre a hanseníase no 

doutorado. Nas leituras sobre a temática, sempre estavam presentes problemas relacionados às 

vivências de usuários no período pós-alta da poliquimioterapia específica para hanseníase. E 

essa foi a escolha do objeto de estudo, cujos resultados encontrados são apresentados ao logo 

do presente trabalho. 

O cumprimento de mais uma etapa de minha formação exigiu dedicação, 

discernimento, paciência, cautela... O Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, com 

expertise no desenvolvimento de trabalhos relacionados à saúde mental, não hesitou em ser 

orientador. Mesmo estando fisicamente distante (ora por questão de saúde, ora por dedicação 

ao seu estágio pós-doutoral realizado na Universidade de Évora, em Portugal), utilizava as 

mais diversas mídias digitais para se fazer presente. 

Mas esse foi apenas um dos diversos desafios enfrentados (e vencidos). Trabalhar e 
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estudar ao mesmo tempo é uma tarefa um pouco intrigante, desgastante e ansiogênica, na 

medida em que se é cobrado e pouco compreendido em sua situação peculiar, por sempre 

achar que deveria se dedicar mais um pouco a uma coisa, ou a outra, e não consegue por 

causa do tempo. Contudo, diante da conjuntura social e econômica vivenciada pelo Brasil, 

inserido em um sistema econômico capitalista, não é inteligível recusar a convocação em um 

concurso público. Principalmente quando se vem de uma família com poucos recursos e se 

conhece os gastos necessários para cursar uma pós-graduação (mesmo quando pública) e 

financiar uma pesquisa. 

Outro desafio superado, e que merece destaque, foi a realização da coleta de dados. 

Quase todos os casos de hanseníase foram acompanhados pelos centros de referência e eram 

desconhecidos pelas equipes atuantes em níveis primários de atenção. Isso dificultou a coleta, 

porque os pacientes que receberam alta em hanseníase (população-alvo do estudo) eram 

desconhecidos no território em que viviam e muitos residiam em locais distantes. Esse fato, 

por si, demonstra um ponto de estrangulamento de um sistema de saúde de cobertura 

universal, que requer aprofundamento dos determinantes e condicionantes para o caso 

específico, e para outras doenças consideradas negligenciadas. 

Pela experiência in loco no trabalho de campo, ousa-se pensar, de forma antecipatória, 

que o Município de Natal/RN tenha um serviço de Atenção Primária incipiente para 

diagnosticar e tratar pacientes com hanseníase e talvez esse seja um dos principais resultados 

encontrados no presente trabalho, o qual tem como objetivo geral conhecer a associação 

existente do grau de incapacidade física, limitação de atividades e participação social com a 

qualidade de vida de pessoas que receberam alta em hanseníase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Delimitação do problema 

 

Atualmente, discute-se o efeito dos sistemas de saúde da América Latina e Caribe, 

mediado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) para garantir o acesso equitativo à saúde e a cobertura integral, mediante 

estabelecimento de ações de saúde simultâneas e interdependentes, com qualidade e centradas 

nas pessoas e nas comunidades, dentre outros marcos regulatórios, como forma de assegurar a 

sustentabilidade da cobertura universal (OMS, 2014). 

Nesse sentido, a hanseníase, como uma das enfermidades mais antigas da humanidade, 

também é reconhecida como doença negligenciada frente ao descaso nos sistemas públicos de 

saúde de determinados países, particularmente os não desenvolvidos (UCHOA et al., 2017). 

Embora seja citada na literatura como doença de baixa letalidade, os óbitos associados à 

hanseníase, mesmo existentes, são muitas vezes negligenciados como evento clínico de 

relevância por ser pouco frequente a análise do óbito relacionado à hanseníase (SOUZA et al., 

2018a). 

A situação epidemiológica da hanseníase e seus determinantes sociais, a exemplo do 

Brasil, indicam essa condição, na medida em que está circunscrita às condições de pobreza e 

colabora para manutenção do quadro de desigualdade e assimetrias por acometer 

principalmente a população economicamente ativa, retirando-a do mercado de trabalho em 

razão das incapacidades físicas adquiridas com a doença (UCHOA et al., 2017).  

O desenho geográfico da hanseníase no país confirma que os fatores econômicos, 

políticos e sociais influenciam sua propagação, principalmente, quando associados às más 

condições sanitárias e ao baixo grau de escolaridade da população (SOUZA; FELICIANO; 

MENDES, 2015). A Região Nordeste do Brasil, por exemplo, congrega quase um terço da 

população nacional e concentra cerca de 50% da pobreza no país, com condições de baixa 

qualidade e escassez inerente aos serviços públicos e políticas sociais (PEREIRA, 2015). 

Comprovadas a eficácia e a efetividade do tratamento e cura, a mesma persevera como 

um problema de saúde pública no Brasil, com indicadores acima da meta estimada pela OMS, 

que estabelece uma prevalência de menos de 1 caso a cada 10 mil habitantes como parâmetro 

de eliminação (SEGURADO, 2016), de modo que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking 

mundial de números absolutos, perdendo apenas para a Índia. Em 2010, contribuiu com o 
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equivalente a 15,27% de todos os novos casos notificados no mundo, representando o único 

país do continente americano com detecção igual ou superior a mil casos (WHO, 2011). 

No ano de 2016, a prevalência da hanseníase no Brasil manteve-se majoritariamente 

acima do estabelecido pela OMS, com um coeficiente de detecção geral de 12,23/100 mil 

habitantes,contudo, respeitadas as proporções continentais do país, coexistem regiões que 

atingiram a meta da eliminação, a exemplo da Região Sul e da Região Sudeste(BRASIL, 

2017a). 

As Regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram os maiores coeficientes de detecção 

geral de casos novos de hanseníase no ano de 2016, com 30,02 e 28,70 casos novos 

notificados por 100 mil habitantes, respectivamente. Na Região Nordeste, os valores 

atingiram o patamar de 5,70 casos por 100 mil habitantes, tendo o Rio Grande do Norte (RN) 

uma taxa de detecção de 18,94 casos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2017a). O coeficiente 

geral de detecção de hanseníase por municípios do RN varia com a presença de áreas 

silenciosas, sem casos registrados, à presença de municípios hiperendêmicos, indicando a 

pouca organização dos serviços de controle para a hanseníase nesse estado (BRASIL, 2011). 

Corroborando com essa informação, afirma-se que em 2015 o coeficiente de detecção 

anual de casos novos em estados fronteiriços ao RN manteve-se elevado: a Paraíba apresentou 

13,24/100.000 habitantes e o Estado do Ceará, uma taxa de detecção de 20,64/100.000 

habitantes (BRASIL, 2017a), o que amplia a preponderância ao considerar o fenômeno da 

mobilidade urbana e interestadual, bem como a ausência de políticas públicas para as regiões 

fronteiriças no que tange à saúde. A título de esclarecimento, o RN faz fronteira com os 

Estados do Ceará e Paraíba (considerados endêmicos para hanseníase), o que torna plausível 

pensar em uma possível subnotificação no RN ou um fluxo migratório específico, quando 

detectada a hanseníase, em função de todos os processos discriminatórios e autoexílio.  

Paradoxalmente, destaca-se ainda que, em uma década anterior, precisamente no ano 

de 2005, houve um aumento de número de notificações no RN em razão da realização de uma 

campanha que incentivou a busca ativa de casos de hanseníase (SESAP, 2012). Observa-se 

também a presença de doentes em todas as cinco mesorregiões do RN, com casos 

diagnosticados e classificados como multibacilares (MB), forma infectante da doença, 

alertando para provável transmissão ativa e possível incongruência dos dados notificados 

(MORENO; ENDERS; SIMPSON, 2008; SIMPSON, 2011). Tais fatos cogitam a 

possibilidade de negligência para com a identificação e notificação de novos casos de 

hanseníase no Estado do RN. 

A introdução do esquema poliquimioterápico (PQT), indicado pela OMS, mediou 
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mudanças na conduta frente à hanseníase, reduzindo o tempo de tratamento, bem como o 

coeficiente de prevalência nos países endêmicos (SANTOS et al., 2015a). Os dados 

epidemiológicos apresentados no ano de 2016 demonstraram que 25.218 novos casos foram 

notificados no território brasileiro, com tratamento realizado em 8.213 unidades de saúde, 

ratificando a redução da prevalência da doença ao longo do tempo (BRASIL, 2017b). 

A perspectiva de cura, com possibilidade de eliminação, direcionou as atividades de 

controle da doença para o diagnóstico precoce e redução das complicações clínicas inerentes 

ao processo inflamatório do sistema nervoso periférico (FREITAS; CORTELA; FEREIRA, 

2017). Os benefícios da PQT são amplamente reconhecidos por seus resultados satisfatórios e 

cura, porém, alguns casos egressos ou pós-alta de hanseníase apresentam intercorrências tais 

como os casos de recidiva ou os estados reacionais hansênicos, deficiências e incapacidades 

físicas resultantes do comprometimento neural periférico que pode ser desenvolvido antes, 

durante ou após o tratamento (LIMA; SIMPSON; CABRAL, 2014). 

Os eventos resultantes nos usuários que receberam alta em hanseníase muitas vezes 

não são acompanhados pelos serviços de saúde e, geralmente, são desconhecidos pelos 

gestores. O que é um equívoco, pois deficiências inerentes ao estado reacional continuam se 

desenvolvendo após o uso da PQT. A hanseníase deixa de ser uma doença infectocontagiosa e 

passa a ocupar o rol das doenças crônicas não transmissíveis (PINHEIRO et al., 2016). 

As reações hansênicas ocorrem de maneira indistinta, tanto nos casos paucibacilares 

(PB), como nos casos MB, em ambos os casos são resultantes da atuação do sistema 

imunológico da pessoa afetada pelo Mycobacterium leprae. Tais reações se caracterizam 

como a principal causa de acometimento neural e consequente desenvolvimento de 

incapacidades adquiridas com a hanseníase (RIBEIRO et al., 2017). 

Frente às possibilidades concretas de reações e desenvolvimento de incapacidades 

físicas, os pacientes egressos do tratamento PQT da hanseníase necessitam da continuidade 

dos cuidados no período pós-alta medicamentoso. Cabe aos serviços de saúde a adoção de 

medidas para acompanhar tais pessoas após a alta medicamentosa, com o comprometimento 

de realizar consultas semestrais até o prazo de cinco anos após a alta (PINHEIRO et al., 

2016). 

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) do MS propõe um conjunto 

de ações para orientação da prática em todas as instâncias e em diferentes níveis de 

complexidades, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Com essa 

premissa ministerial, intenta-se o fortalecimento das ações de vigilância epidemiológica, a 
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promoção da saúde com base na educação permanente e a assistência integral às pessoas 

acometidas pela hanseníase (BRASIL, 2010a). 

O modelo de intervenção para o controle dessa endemia baseia-se no diagnóstico 

precoce, tratamento oportuno de todos os casos diagnosticados, prevenção e tratamento de 

incapacidades e vigilância dos contatos domiciliares. Essas ações devem ser executadas em 

toda a rede de Atenção Primária em Saúde (APS) do SUS e, em razão do potencial 

incapacitante do agravo, a atenção especializada também dever ser garantida em unidades de 

referência ambulatorial e hospitalar, sempre que necessário (RIBEIRO et al., 2017). 

Dessa forma, garantem-se o acesso e respeitam-se os pressupostos do SUS, uma vez 

que compete aos municípios o estabelecimento e a organização dos serviços da atenção 

básica, ao passo em que são asseguradas ao Estado atividades inerentes à assistência de média 

e alta complexidade, com normatização, avaliação, assessoria técnica e garantia do sistema de 

referência e contrarreferência, possibilitando atendimento integral ao usuário no contexto da 

hanseníase (LEAL et al.,2017). 

A efetiva assistência adequada às pessoas que receberam alta em hanseníase se faz 

necessária através do desenvolvimento de uma abordagem integrada, nos diferentes níveis de 

complexidade do sistema de saúde, incluindo cuidados físicos, psicológicos, atenção às 

incapacidades físicas com o desenvolvimento de grupos de autocuidado, atenção às reações 

hansênicas e aos casos de recidiva (DUARTE et al., 2014). 

Cabe aos profissionais de saúde, incluindo o enfermeiro, o desenvolvimento de um 

plano de cuidado com valorização do atendimento integral, contribuindo com a prevenção de 

agravos (como as incapacidades físicas) e reabilitação de pessoas durante e após a PQT, 

estimulando o indivíduo a participar do programa para alcançar a resolutividade de seus 

problemas de saúde, promoção da saúde e eliminação do estigma diante da doença (RIBEIRO 

et al., 2017). 

Destaca-se a relevância da continuidade do cuidado para além do diagnóstico e terapia 

medicamentosa, com adoção de medidas que se perpetuem além da alta em hanseníase, tendo 

em vista a natureza incapacitante e o estigma relacionado à doença. Diante de aspectos 

fisiopatológicos da hanseníase, a abordagem de fatores relacionados com a deficiência, 

limitação da atividade e restrição da participação social são preponderantes (CALIXTO et al., 

2016). 

Considerando a hanseníase como um problema de saúde pública, com expressiva 

prevalência no território brasileiro e potencial incapacitante mesmo após a conclusão do 

esquema terapêutico com a PQT, parte-se do pressuposto de que aqueles que receberam alta 
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em hanseníase podem apresentar incapacidades físicas, limitações no desenvolvimento de 

atividades e na participação social e que estas se associam à qualidade de vida de tais pessoas. 

Credita-se às complicações físicas da hanseníase o potencial de desencadear 

transtornos de ordem multidimensional, com incidência nas relações sociais e interpessoais 

através do estigma cristalizado na sociedade, acarretando dificuldades em realizar 

determinadas atividades laborais, bem como os afazeres diários, com influência na qualidade 

de vida. Nessa perspectiva, questiona-se: Qual o grau de incapacidade física, limitação de 

atividades e participação social de pessoas que receberam alta em hanseníase e sua associação 

com a qualidade de vida? 

A fim de responder a tais questionamentos, o estudo apresenta as hipóteses descritas a 

seguir. 

• H0: Não existe associação do grau de incapacidade física, limitação de atividade e da 

participação social com a qualidade de vida de pessoas que receberam alta em 

hanseníase; 

• H1: Existe associação do grau de incapacidade física, limitação de atividade e da 

participação social com a qualidade de vida de pessoas que receberam alta em 

hanseníase. 

 

1.2 Justificativa e relevância 

 

A hanseníase, como doença incapacitante e estigmatizada, se configura como 

preocupação global relatada pela OMS, com graves repercussões no território brasileiro. De 

um lado, caracteriza-se como enfermidade com agravante inerente às doenças de origem 

socioeconômica e cultural, do outro, como um processo patológico e de poder incapacitante 

levando a deformidades, incapacidades físicas e invalidez (PINHEIRO et al., 2014a). 

Terapeuticamente os usuários concluem o tratamento medicamentoso no decurso de 

tempo e prazo estimado pela OMS, especificadamente, seis doses supervisionadas em até 

nove meses para os casos PB ou doze doses supervisionadas em até dezoito meses para MB. 

Ressalta-se que a terapêutica pelo PQT não os isenta de apresentar prováveis limitações 

funcionais e reações hansênicas contraídas antes, durante ou após a PQT, na medida em que 

cerca de 20% de todos os casos novos já são diagnosticados com algum tipo de incapacidade, 

e outros 15% irão desenvolvê-las (CASTRO et al., 2014; PINHEIRO et al., 2016). 
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Os estados reacionais constituem os principais fatores desencadeantes de 

incapacidades em hansenianos, configurando dificuldade no tratamento da hanseníase, 

ocasionando abandono e descrença no tratamento. São comuns as recorrências no período 

pós-PQT, gerando carga de sofrimento que reflete diretamente na descrença dos pacientes 

quanto à existência de cura (CRUZ, 2016; PINHEIRO, 2014). 

As incapacidades e deformidades resultantes do processo infeccioso da hanseníase são 

responsáveis pelos ônus pessoais, sociais e econômicos traduzidos em estigmas e tabus 

existentes em torno da doença e do doente (CRUZ, 2016). As manifestações incapacitantes 

mais características na hanseníase são as neurogênicas, gerando distúrbios sensitivos com 

consequentes mutilações e distúrbios motores com parestesias, paralisias e deformidades 

(DUARTE et al. 2014). 

As deformidades impostas pela doença hansênica, bem como as limitações físicas, 

dificultam a execução de atividades, limitando a capacidade produtiva e laboral, afetando o 

rendimento salarial mensalmente. Tudo repercute na desmotivação e redução da cooperação 

por parte do paciente na terapêutica, acarretando conflitos profissionais, econômicos e 

psicológicos que modificam a forma de interação do indivíduo nas relações familiares e na 

sociedade, podendo afetar sua qualidade de vida (CORRÊA et al., 2014). 

A manutenção do usuário na rede de atenção em saúde (RAS) após a alta da 

terapêutica medicamentosa pelo PQT torna-se fundamental ao estabelecer um campo clínico, 

epidemiológico e social diante dos processos investigativos, potencializando a detecção e 

análise dos sinais precoces das reações hansênicas e do acometimento neural desses pacientes, 

instituindo tratamento imediato e proporcionando a menor possibilidade de desenvolver 

incapacidades físicas (RIBEIRO et al., 2017).Chama-se a atenção para a adoção de uma 

abordagem que inclua a avaliação da limitação funcional, bem como a consciência de risco a 

fim de nortear o plano de cuidados a ser desenvolvido (MONTEIRO et al., 2014). 

Na prática ocorre uma mudança na inclusão taxonômica do usuário, o qual deixa de 

figurar como indicador das doenças negligenciadas para se inserir nas doenças crônicas 

incapacitantes. Esse movimento é verificado quando já concluída a PQT. Assim, exclui-se o 

usuário do registro ativo de casos, conforme recomendações ministeriais, ficando na 

dependência do acompanhamento no pós-alta (independente de apresentar ou não 

incapacidades físicas). Essa estratégia favorece a vigilância das reações e complicações 

crônicas da doença. Para tanto, após a alta por cura, o usuário deve receber orientações para o 

retorno, conforme suas necessidades (BRASIL, 2010b).  
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O manejo e acompanhamento podem ser realizados com a aplicação de instrumento de 

rastreamento, a exemplo dos escores Olho-Mão-Pépara avaliar limitação funcional, a escala 

SALSA (Screening of Activity Limitation and Safety Awareness) e a escala de participação, de 

baixo custo operacional, tornando-se capaz para direcionar e qualificar a abordagem dos 

usuários que receberam alta em hanseníase, com utilidade na avaliação rotineira para a 

reabilitação (PINHEIRO et al., 2016). 

Diante do exposto, a identificação e o adequado tratamento das limitações 

apresentadas no pós-alta por cura constituem um desafio para a conjuntura que envolve a 

hanseníase, que por sua natureza e magnitude justificam a realização do presente estudo, 

tornando-se fundamental conhecer a relação entre tais limitações e a qualidade de vida dos 

egressos da PQT para hanseníase. 

A realização do presente estudo fornecerá dados de importância para a Saúde Pública, 

ao possibilitar o conhecimento das limitações vivenciadas por aqueles que concluíram a PQT 

para hanseníase, contribuindo com o gerenciamento das ações propostas pelas coordenações 

com responsabilidade no controle da hanseníase, planos de educação permanente para os 

profissionais envolvidos, numa perspectiva de um sistema análogo ao evento sentinela 

adotado em outras doenças e agravos. Tal medida poderá trazer melhorias na assistência aos 

usuários egressos da PQT, que muitas vezes desconhecem a importância de continuar 

recebendo cuidados após a cura, ao passo que pode levar a atitudes reflexivas e à adoção de 

medidas em prol da melhoria do atendimento aos pacientes no período pós-alta.  

Portanto, tem relevância clínica, epidemiológica, social, econômica e prática, na 

medida em que irá proporcionar informações relevantes sobre as possíveis limitações físicas e 

sociais angariadas ou não pelo processo infeccioso da hanseníase e carregadas pelos usuários 

que receberam alta da PQT, possivelmente acompanhados pelas unidades de Estratégia Saúde 

da Família (ESF) e centros de referência do Município de Natal, capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, após compartilhamento ou devolução dos resultados do presente estudo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura estrutura-se a partir de uma reflexão no que tange à prática do 

enfermeiro frente à hanseníase, além de dois artigos de revisão integrativa de literatura: 

“Limitações e incapacidades físicas no pós-alta em hanseníase: uma revisão integrativa”, 

publicado na Revista Baiana de Enfermagem; e “Compreendendo a ‘alta em hanseníase’: uma 

análise de conceito”, publicado na Revista Gaúcha de Enfermagem. 

 

2.1 O enfermeiro frente ao controle da hanseníase 

 

A prática dos cuidados tem em sua essência o auxílio a outro indivíduo para que este 

garanta a manutenção da sua vida, independente de estar relacionada a um ofício ou profissão. 

Entretanto, ao longo da história da humanidade, a prática do cuidado influenciou diversas 

profissões, como a enfermagem (COLLIÈRE, 1999). 

De acordo com Collière (1999), o profissional enfermeiro surgiu mediante a 

necessidade de profissionalizar um cuidado tido como elemento essencial à manutenção da 

vida. Ressalta-se que a prática do enfermeiro direciona-se pela necessidade de cuidados do 

cliente e tais cuidados são fundamentados em conhecimentos específicos que determinam as 

intervenções de enfermagem visando à resolução dos problemas encontrados.  

A enfermagem se configura como uma profissão cuja essência se estrutura a partir do 

cuidado humanizado, pautado em conhecimentos inerentes à biologia, sociologia, psicologia, 

além de considerar a natureza espiritual e o meio ambiente, tido como fator essencial ao 

processo de desenvolvimento humano (WALDOW, 2001). Tem-se o cuidado como uma 

ferramenta do processo de trabalho em enfermagem e é visto como o ideal moral da profissão, 

que utiliza esforços a fim de garantir a qualidade do produto final: promoção, proteção e 

preservação do outro, ajudando-o a encontrar sentido na doença, sofrimento e dor, assim 

como em sua existência (COLLIÈRE, 1999). 

Esta reflexão faz pensar em um cuidado humanizado, com valorização e compromisso 

com o outro, na sobrevivência e bem-estar do indivíduo, utilizando não apenas o 

procedimento em si, mas o saber ouvir para conhecê-lo e reconhecer também as suas 

peculiaridades socioculturais, fortalecendo a troca de saberes e um processo do cuidar livre de 

práticas etnocêntricas e puramente curativistas. 

A consulta de enfermagem deve prezar pelo atendimento integral, reconhecendo as 

necessidades do indivíduo com identificação de problemas psicossociais, econômicos, 
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afetivos e culturais, além daqueles relacionados a doenças em si, como a alteração da 

sensibilidade, neurite e potenciação incapacitante (DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 2009). 

O profissional enfermeiro torna-se fundamental ao controle da hanseníase, cabendo a 

ele, entre outros: realizar consulta de enfermagem; planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as 

ações; realizar assistência domiciliar, quando necessário; prestar assistência epidemiológica; 

contribuir e participar das atividades de educação permanente dos membros da equipe quanto 

à prevenção, manejo do tratamento, ações de vigilância epidemiológica e controle da 

hanseníase; bem como no cuidado após a alta medicamentosa (BRASIL, 2008). 

A consulta de enfermagem se configura como uma estratégia de cuidado ao doente de 

hanseníase e se recomenda a organização de ações destinadas aos pacientes e seus respectivos 

contatos, realização de busca ativa de casos novos, fazer visita domiciliar para assistência ao 

doente e à família, realizar exame dermatoneurológico, avaliar e prevenir incapacidades 

físicas e também desenvolver atividades educativas para divulgar informações sobre a doença 

para a população (LANA; CARVALHO; DAVI, 2011; LANZA et al., 2014b; LANZA; 

LANA, 2011). 

Durante o atendimento ao indivíduo com hanseníase, cabe ao enfermeiro a transcrição 

terapêutica e o fornecimento de informação sobre reações adversas do medicamento, 

posologia, identificar efeitos colaterais e observar a tomada da dose supervisionada (SILVA et 

al., 2009). 

O desenvolvimento de ações educativas destinadas à população no geral objetiva a 

divulgação de informações sobre a hanseníase e os serviços de saúde, a autossuspeição 

diagnóstica e detecção precoce (LANZA; LANA, 2011; SIMPSON et al, 2011), averiguando 

que o processo de trabalho em hanseníase desenvolvido pelo enfermeiro requer abordagem 

tanto para aqueles acometidos pela doença, como para indivíduos sadios ou expostos aos 

riscos.  

Além disso, é fundamental a existência de diálogo entre o paciente e seus contatos na 

perspectiva de esclarecer as dúvidas acerca da hanseníase e com vistas à diminuição do 

estigma da doença, proporcionando um convívio social sem prejuízos, seja nas relações 

pessoais, seja nas relações de trabalho (SANGI et al. 2009).  

De acordo com o guia de controle para a hanseníase, no que tange à recuperação e 

reabilitação da saúde, compete ao enfermeiro: prestar cuidados à clientela; realizar 

procedimentos semiotécnicos; fazer avaliação clínica dermatoneurológica; identificar as 

incapacidades físicas; aplicar técnicas de prevenção e tratamento das incapacidades físicas; 
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identificar precocemente sinais e sintomas de complicações da enfermidade; identificar e 

encaminhar pacientes com reações hansênicas, entre outros (BRASIL, 2002). 

Ademais, em que pese às tendências epistemológicas do paradigma emergente 

referente ao processo de trabalho em saúde, a atuação do enfermeiro deve estar atrelada à 

conjuntura sociocultural, histórica e política dos usuários, contribuindo assim para a 

valorização da subjetividade dos indivíduos (SOARES, 2009). 
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2.2 Limitações e incapacidades físicas no pós-alta em hanseníase: uma revisão 

integrativa 

 

 O artigo apresentado a seguir foi elaborado como requisito obrigatório para cumprir as 

exigências da disciplina “ENF3006 - Métodos Avançados de Pesquisa em Saúde e 

Enfermagem II”, a qual faz parte da grade curricular do Curso de Doutorado em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), bem como constitui elemento 

integrativo da revisão de literatura da presente tese. 
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LIMITAÇÕES E INCAPACIDADES FÍSICAS NO PÓS-ALTA 
EM HANSENÍASE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

LIMITATIONS AND PHYSICAL DISABILITIES IN POST-
TREATMENT FOR LEPROSY: AN INTEGRATIVE REVIEW

LIMITACIONES Y DISCAPACIDADES EN EL POST-ALTA 
PARA LEPRA: UNA REVISIÓN INTEGRADORA

Mônica Gisele Costa Pinheiro1

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda2

Clélia Albino Simpson3

Allyne Fortes Vitor
2

Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira2

Objetivo: sintetizar informações produzidas sobre limitações e incapacidades físicas no pós-alta em hanseníase. 
Método: revisão integrativa realizada nos meses de maio e junho de 2015, nas bases de dados CINAHL, LILACS, 
PubMed e Scopus, utilizando os descritores indexados Hanseníase, Alta do Paciente e Pessoas com Deficiência, 
e seus correspondentes em inglês e espanhol, associado ao operador boleano and. Resultados: selecionaram-se 
15 estudos, dos quais 26,6% estão voltados para avaliação da limitação de atividades e participação social do 
indivíduo no pós-alta em hanseníase, e outros 26,6%, para a avaliação das incapacidades físicas. Na análise temática, 
foram identificadas três categorias: caracterização de usuários no pós-alta em hanseníase; repercussão social; e 
possibilidades terapêuticas e acompanhamento pós-alta. Conclusão: estudos mostraram predominância de casos 
multibacilares com incapacidades físicas, limitações de atividades e de participação social entre os usuários no pós-
-alta em hanseníase, sugerindo a necessida de continuidade da assistência após a alta medicamentosa.

Descritores: Hanseníase; Alta do Paciente; Pessoas com Deficiência; Saúde.

Objective: to summarize the information produced about limitations and disabilities in post-treatment for leprosy. 
Method: integrative review conducted in May and June 2015 in CINAHL, LILACS, PubMed and Scopus databases, 
using the indexed descriptors: Leprosy, Patient Discharge and People with Disabilities and their counterparts in English 
and Spanish, together with the Boolean and operator. Results: we selected 15 studies, of which 26.6% are focused 
on evaluating the limitation of activities and social participation of the individual in post-treatment for leprosy and 
another 26.6% for the assessment of physical disabilities. Three categories were identified through thematic analysis: 
Profile of users in post-treatment for leprosy; Social impact; and post-treatment therapeutic possibilities and follow-
up. Conclusion: studies have shown predominance of multibacillary cases with physical disabilities, limitations in 
activities and of social participation among users in post-treatment for leprosy, suggesting the need for the continuity 
of care after release from medication.

Descriptors: Leprosy; Patient Discharge; Disabled Persons; Health. 

Objetivo: resumir la información producida sobre las limitaciones y discapacidades en post-alta en la lepra. Método: 
revisión integradora realizada en las bases de datos CINAHL, LILACS, PubMed y Scopus utilizando los descriptores 
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Introdução 

A hanseníase configura-se doença infecto-

contagiosa, transmitida pelas vias aéreas supe-

riores, com importante impacto na morbidade. 

É, portanto, um problema de saúde pública no 

Brasil, mesmo com todos os esforços empreen-

didos na tentativa de eliminá-la
(1)

. O número de 

casos detectados nas Américas em 2011, de acor-

do dados da Organização Mundial da Saúde, foi 

de 4,18 por 100.000 habitantes. O Brasil apresen-

tou 33.955 casos novos. Ao considerar o ranking 

mundial, a Índia manteve-se na liderança, com 

58% dos casos novos detectados no mundo, se-

guida pelo Brasil, com um quantitativo de 16% 

de novos casos em 2011
(2)

. 

Ressalta-se que, dentre os casos novos iden-

tificados no Brasil em 2011, 2.165 já se encon-

travam com grau de incapacidade II
(2)

. Frente a 

esta constatação, cerca de 20% de casos novos 

de hanseníase, quando diagnosticados, apresen-

tam algum tipo de incapacidade; outros 15% irão 

desenvolvê-las antes, durante ou após a poliqui-

mioterapia (PQT) específica para hanseníase
(3)

. 

Embora não tenha significância nos índices 

de mortalidade, o poder incapacitante da han-

seníase resulta em deformidades físicas, atitudes 

de preconceito e estigma, com grande impacto 

social
(1)

. O comprometimento neural periférico é 

acompanhado por distúrbios sensitivos e altera-

ção motora, com consequente quadro de pares-

tesia, mutilações e deformidades
(4-5)

. 

Além das consequências advindas da ação 

do Mycobacterium leprae no organismo, acres-

centam-se os eventos imunológicos reacionais 

(as reações hansênicas), que geram um quadro 

de inflamação e aumentam o comprometimento 

neural
(6)

. Os estados reacionais podem ocorrer 

tanto nos casos paucibacilares (PB) como nos 

multibacilares (MB) e são a principal causa de 

lesões dos nervos
(7)

. 

As limitações, deformidades e incapacidades 

resultantes do processo infeccioso na hanseníase 

são responsáveis pelos estigmas e tabus existen-

tes em torno da doença. As manifestações in-

capacitantes mais comuns na hanseníase são as 

neurogênicas, que geram distúrbios sensitivos 

com consequentes mutilações e distúrbios moto-

res com parestesias, paralisias e deformidades
(4)

. 

A terapêutica medicamentosa com a PQT 

trouxe avanços e sucessos, como a possibi-

lidade de cura e da eliminação da hanseníase 

como problema de saúde pública. Observa-se, 

porém, que a evolução do quadro de incapaci-

dades físicas persiste nos indivíduos no pós-alta 

medicamentoso. Os pacientes continuam desen-

volvendo deficiências decorrentes dos episódios 

reacionais, o que sugere a necessidade de aten-

ção e cuidados após a conclusão do tratamento 

farmacológico. Embora os pacientes concluam o 

tratamento medicamentoso em tempo estimado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), po-

dem apresentar limitações funcionais decorren-

tes da infecção pelo M. leprare
(8)

.

Frente a esta problemática, ressalta-se que 

o acompanhamento dos usuários no pós-alta 

é pouco conhecido pelos gestores e profissio-

nais de saúde, os quais confundem alta medi-

camentosa com alta do tratamento, gerando um 

fator de conflito, na medida em que não se tem 

Lepra, alta del paciente y personas con discapacidad, y sus correspondientes en inglés y español, asociado al 
operador boleano and. Resultados: se seleccionaron 15 estudios, de los cuales 26,6% se centran en la evaluación de 
la limitación de las actividades y la participación social del individuo en la post-alta en lepra y otros 26,6% para la 
evaluación de las discapacidades físicas. Se identificaron tres categorías: perfiles de usuario en post-alta en la lepra; 
Impacto social; posibilidades terapéuticas y acompañamiento post-alta. Conclusión: los estudios han demostrado 
predominio de casos multibacilares con discapacidades físicas, limitaciones en las actividades y de la participación 
social de los usuarios en el post-alta en la lepra, lo que sugiere la necesidad de la continuidad de la atención después 
del alta de medicamentos.

Descriptores: Lepra; Alta del Paciente; Personas con Discapacidad; Salud. 
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identificado ações de caráter nacional bem defi-

nidas para a continuidade da assistência após a 

conclusão da PQT
(6)

. 

Considerando a potencialidade do compro-

metimento neurológico periférico decorrente da 

hanseníase, ressalta-se que as consequentes li-

mitações e incapacidades físicas advindas desse 

processo podem acometer os indivíduos antes, 

durante ou após o tratamento poliquimioterápi-

co, fato que constitui um sério problema a ser 

enfrentado
(8)

. Diante desse contexto, destaca-se 

a importância de discutir essa temática, indagan-

do-se: Quais as informações produzidas sobre as 

limitações e incapacidades físicas no pós-alta do 

tratamento de hanseníase? 

Ressalta-se que, para este estudo, definiu-se o 

momento do pós-alta como o período de tempo 

posterior à conclusão da PQT, correspondente à 

alta por cura segundo os critérios do Ministério 

da Saúde
(9)

. Nessa perspectiva, objetiva-se sinteti-

zar as informações produzidas sobre limitações e 

incapacidades físicas no pós-alta em hanseníase. 

Método

Utilizou-se a revisão integrativa da literatu-

ra como método de pesquisa. Esta escolha pos-

sibilita a inclusão de estudos com abordagens 

metodológicas diversas, a fim de favorecer uma 

compreensão mais abrangente sobre determi-

nado fenômeno ou problema de saúde
(10)

. Ao 

permitir a compilação de informações relevantes 

acerca da temática, propicia aos profissionais de 

saúde subsídios para a prática da atenção em 

saúde 
(11)

. 

Para a realização deste estudo, desenvolve-

ram-se as seguintes etapas: seleção da questão 

norteadora do estudo, estabelecimento dos cri-

térios de elegibilidade para a seleção da amostra 

e busca na literatura, definição dos conteúdos 

a serem extraídas dos estudos incluídos, análise 

dos estudos selecionados para compor a revisão, 

interpretação dos resultados e apresentação da 

revisão
(10)

. 

Mediante a construção do protocolo de bus-

ca, determinaram-se: a questão norteadora, o 

objetivo do estudo, a definição das estratégias 

para busca, o modo de seleção de estudos e a 

estratégia para a coleta e análise dos dados. 

Adotaram-se os seguintes critérios de elegi-

bilidade para os estudos inclusos nesta revisão: 

artigos completos disponíveis gratuitamente nas 

bases de dados selecionadas; artigos disponíveis 

nos idiomas português, inglês ou espanhol; e ar-

tigos sobre a temática em estudo. Excluiu-se do 

estudo: teses, dissertações, editoriais, cartas ao 

editor, resumos, opinião de especialistas e arti-

gos de revisão. Ressalta-se que, a fim de abarcar 

maior número de estudos, não se estabeleceu 

recorte temporal referente ao ano em que os ar-

tigos foram publicados.

Durante os meses de maio e junho de 

2015, realizou-se a busca nas bases de dados 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (PubMed) e na Scopus, 

utilizando os descritores indexados Hanseníase, 

Alta do Paciente e Pessoas com Deficiência e seus 

correspondentes em inglês e espanhol, associa-

dos ao operador boleano and. Durante a busca, 

adotaram-se os seguintes cruzamentos dos des-

critores: Hanseníase AND Alta do Paciente AND 

Pessoas com Deficiência; e Hanseníase AND Alta 

do Paciente.

Mediante o levantamento dos dados utili-

zando o cruzamento Hanseníase AND Alta do 

Paciente AND Pessoas com Deficiência obtive-

ram-se 113 estudos na CINAHL, 1 na LILACS, 1 

na base de dados PubMed e 5 na Scopus. Ao 

realizar a busca com o cruzamento Hanseníase 

AND Alta do Paciente, 4 estudos foram dis-

ponibilizados na CINAHL, 2 na LILACS, 27 na 

PubMed e 88 na Scopus, totalizando 241 pu-

blicações, ao serem utilizados ambos os cruza-

mentos. Destaca-se que a busca foi efetuada por 

dois pesquisadores e, em caso de discordância 

de opinião, recorreu-se a um terceiro avaliador. 

Em seguida, realizou-se a seleção dos estu-

dos mediante a leitura do título e do resumo, 

considerando como potencialmente elegíveis 

aqueles cuja temática estava relacionada com 

as limitações e incapacidades físicas do usuá-

rio no pós-alta em hanseníase. Foram excluídos 
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216, de acordo com os critérios de elegibilidade, 

e 10 por repetição em outras bases de dados. 

Restaram 15 publicações, das quais 2 foram reti-

radas da CINAHL, 1 da LILACS, 3 da PubMed e 9 

da Scopus, identificados na Figura 1.

Para a extração dos dados, utilizou-se um for-

mulário de coleta de dados elaborado para este 

fim, contendo informações sobre identificação 

da publicação e conteúdo do estudo. A síntese 

final desenvolveu-se na forma descritiva, no que 

se refere aos resultados e às conclusões obtidos 

de cada um dos estudos.

Após sucessivas leituras dos artigos, realiza-

das por dois avaliadores, os dados foram agrupa-

dos por semelhança de conteúdo que remeteram 

à organização de três categorias temáticas, as 

quais foram discutidas à luz da literatura. 

Resultados

O Quadro 1 apresenta a síntese dos estudos 

incluídos na revisão. Para facilitar a identificação 

ao longo da discussão, eles foram codificados 

por uma sequência alfanumérica, iniciada pela 

letra “A” (inicial da palavra “artigo”) seguida por 

um número arábico de 1 a 15.

Constatou-se que 60% dos estudos (9 artigos) 

estavam disponíveis na base de dados Scopus 

e o período de publicação variou entre o ano 

2000 e o ano 2014, com predominância de 20% 

(3 artigos) no ano de 2010 e 20% (3 artigos) em 

2013. O periódico que obteve maior número de 

publicações inclusas nesta revisão foi a Revista 

da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 

com um total de 13% (2 artigos).

Os pontos de intersecção existentes entre os 

conteúdos abordados nos artigos selecionados 

são apresentados e discutidos nas seguintes ca-

tegorias temáticas: Caracterização de usuários 

no pós-alta em hanseníase; Repercussão social 

da hanseníase; e Possibilidades terapêuticas e 

acompanhamento pós-alta.

Figura 1 – Estratégia de busca para seleção dos artigos incluídos na revisão integrativa

Fonte: Elaboração própria.
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Código de 
identificação / 
Base de dados

Periódico e ano de 
publicação

País* Autor

A1
CINAHL

Disability and 
Rehabilitation, 2011

Bangladesh
Veen NHJV, Hemo DA, Bowers RL, 
Pahan D, Negrini JF, Velema JP, et al.

(12)

A2
CINAHL

The Journal of Bone and 
Joint Surgery, 2008

Índia
Pereira JH, Palande DD, Narayanakumar 
TS, Subramanian AS, Gschmeissner S, 
Wilkinson M

(13)
 

A3
LILACS

Hansenologia 
Internationalis, 2000

Brasil
Rodrigues ALP, Almeida AP, Rodrigues 
BF, Pinheiro CA, Borges DS, Mendonça 
MLH, et al.

(14)
 

A4
PubMed

Indian journal of leprosy, 
2010

Índia Vara N, Agrawal M, Marfatia Y
(15)

A5
PubMed

Revista Brasileira
de Enfermagem, 2008

Brasil
Barbosa JC, Ramos Júnior AN, Alencar 
MJF, Castro CGJ

(16)
 

A6
PubMed

Tropical Medicine and 
International Health, 2013

Brasil
Sales AM, Campos DP, Hacker MA, Nery 
JAC, Düppre NC, Rangel E, et al.

(17)

A7
Scopus

Revista Brasileira de 
Epidemiologia, 2014

Brasil
Monteiro LD, Alencar CH, Barbosa JC, 
Novaes CCBS, Silva RCP, Heukelbach J

(18)

A8
Scopus

Leprosy Review, 2014 Brasil
Castro LE, Cunha AJ, Fontana AP, 
Halfoun VLC, Gomes MK

(19)

A9
Scopus

Caderno de Saúde 
Pública, 2013

Brasil
Monteiro LD, Alencar CHM, Barbosa JC, 
Braga KP, Castro MD, Heukelbach J

(1)

A10
Scopus

The Journal of 
Laryngology & Otology, 
2013

Japão
Suzuki J, Oshima T, Watanabe K, Suzuki 
H, Kobayashi T, Hashimoto S

(20)

A11
Scopus

European Journal of 
General Medicine, 2011

Nigéria Enwereji E
(21)

A12
Scopus

Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina 
Tropical, 2010

Brasil Souza LWF
(22)

 

A13
Scopus

Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina 
Tropical, 2010

Brasil Ramos JMH, Souto FJD
(3)

 

A14
Scopus

Revista Latino-Americana 
de Enfermagem, 2007

Brasil
Silva Sobrinho RA, Mathias TAF, Gomes 
EA, Lincoln PB

(23)
 

A15
Scopus

British Journal of 
Ophthalmology, 2000

Coreia do 
Sul

Lewallen S, Tungpakorn NC, Kim SH, 
Courtright P

(24)

Quadro 1 – Síntese dos estudos sobre limitações e incapacidades físicas no pós-alta em hanseníase – 2015

Fonte: Elaboração própria.

*
 
País no qual a pesquisa foi realizada.

Discussão

O Brasil foi o país que realizou a maioria dos 

estudos inclusos na presente revisão integrativa 

na pesquisa, com um percentual de 60% (9 ar-

tigos), seguido pela Índia com 13% (2 artigos). 

Os achados remetem a uma constatação de que 

ambos os países são os de maior prevalência de 

casos de hanseníase no mundo
(2)

. 

Diante dos problemas advindos com a han-

seníase, o Programa Nacional de Controle e 

Eliminação da Hanseníase (PNCEH) do Brasil 

objetiva desenvolver um conjunto de ações que 

visam a organização da assistência em hanse-

níase nos serviços de saúde, em seus diferentes 

níveis de complexidade, estimulando ações de 

vigilância epidemiológica e de promoção da saú-

de
(25)

. Além do desenvolvimento de tais ações, 
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destaca-se a importância do desenvolvimento de 

pesquisas, a fim de avaliar as ações e os serviços 

voltados para o controle da hanseníase em toda 

a diversidade territorial brasileira
(26)

. 

Caracterização de usuários no pós-alta em 

hanseníase 

Na análise, os estudos apresentam dados re-

lacionados ao sexo, com predominância do sexo 

masculino (A1, A3, A9, A10, A11, A13, A14) e, 

com menor frequência, o feminino (A8, A12) 

entre os egressos do tratamento da hanseníase. 

Ressalta-se que a hanseníase acomete homens e 

mulheres de forma indistinta, embora algumas 

populações estudadas apresentem prevalência 

maior em homens durante a realização do estu-

do, enquanto que, em determinadas regiões, a 

prevalência de mulheres possa ocorrer
(27)

. 

Quanto à escolaridade dos usuários no pós-

-alta da hanseníase, a revisão apresentou um per-

centual de 26,6% dos estudos (A1, A8, A9, A11) 

com predominância do baixo grau de instrução 

e da população economicamente ativa. Este re-

sultado corrobora outros achados, em que os 

níveis educacionais baixos estão intrinsecamen-

te ligados a funções com baixa remuneração e, 

consequentemente, baixa renda familiar, o que 

se configura como um fator de risco à saúde
(28)

. 

A idade foi um indicador evidenciado no 

conjunto dos estudos analisados (A1, A2, A3, 

A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14), nos 

quais se observaram, de um lado, uma varia-

ção de 10-93 anos, do outro, aqueles casos em 

menores de 15 anos de idade. Estes achados 

indicam elevada transmissão da doença, com 

possibilidade de expansão para a população ge-

ral. Destaca-se ainda que, no Brasil, a redução 

do número de casos de hanseníase em menores 

de 15 anos é prioridade do Plano Nacional de 

Controle da Hanseníase
(29)

. 

Ressalva-se que a predominância na popula-

ção economicamente ativa, em idade produtiva, 

tem importância e relevância social e econômi-

ca em decorrência do potencial incapacitante da 

doença frente às incapacidades físicas, interferin-

do no trabalho e na vida social. Tais repercussões 

estão relacionadas com perdas econômicas e 

traumas psicológicos
(18)

. 

O tratamento poliquimioterápico para a han-

seníase é destacado na maioria dos estudos (A3, 

A4, A5, A6, A8, A12, A15) em razão da operacio-

nalidade, sendo 12 doses da PQT para os MB, e 

6 doses para os casos PB (A7, A9, A13). A predo-

minância de casos MB revela-se como um indi-

cador relevante para a epidemiologia da doença, 

uma vez que são responsáveis pela transmissão 

do M. leprae, mantendo ativa a cadeia epidemio-

lógica da doença
(30)

. 

Com relação às incapacidades físicas no pós-

-alta, houve a prevalência para o grau de inca-

pacidade I (A3, A8, A9, A13, A14). O grau de 

incapacidade no paciente classifica-se em: grau 

0 – não há comprometimento neural nos olhos, 

nas mãos ou pés; grau I – indica presença de al-

teração na sensibilidade; e grau II – instaladas as 

incapacidades e deformidades (lagoftalmo, gar-

ras, reabsorção óssea, mãos e pés caídos, entre 

outros)
(31)

. 

Os achados apontam para o risco de desen-

volver ou agravar as incapacidades físicas no 

pós-alta como um indicador importante, por ser 

mais frequente nos MB (A6, A8, A13). A ele-

vação do grau de incapacidade está diretamen-

te relacionada com a progressão da doença ao 

longo do tempo, reforçando a importância do 

diagnóstico precoce de todos os casos de han-

seníase e da atenção qualificada e integral aos 

casos diagnosticados com incapacidade física 

durante o tratamento poliquimioterápico e após 

sua conclusão
(1)

. 

O dano neurológico e consequente agrava-

mento da deficiência após a conclusão da PQT 

para hanseníase relaciona-se ao diagnóstico tar-

dio, à extensão e à gravidade da doença e à 

presença de neurite
(17)

. As reações hansênicas 

também interferem no grau de incapacidade, 

por comprometerem a função neural, e podem 

ocorrer antes, durante ou após o tratamento
(19)

. 

A ocorrência de reação hansênica no pós-alta em 

hanseníase foi predominante nos casos MB (A3, 

A4, A9, A12).

Na perspectiva de avaliar a extensão da li-

mitação de atividade e o risco de desenvolver 
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deficiências durante a realização de atividades 

por pessoas afetadas pela hanseníase e por ou-

tras neuropatias periféricas, desenvolveu-se a es-

cala Screening of Activity Limitation and Safety 

Awarenes (SALSA), cujo escore varia de 1 a 80, 

apresentando as seguintes estratificações: sem 

limitação (até 24); leve limitação (25 a 39); mo-

derada limitação (40 a 49); grave limitação (50 a 

59); e extrema limitação (60 a 80)
(18)

. 

O escore SALSA foi avaliado e variou de 26-40  

(A1), 19-64 (A5), 0-66 pontos (A7). Entre as pes-

soas com limitação, a leve foi predominante (A1, 

A7). A abordagem utilizada pela escala SALSA 

fornece subsídios para garantir a integralidade 

da assistência, bem como favorece o planeja-

mento de ações de enfermagem no pós-alta em 

hanseníase
(32)

. 

Repercussão social da hanseníase

A hanseníase como uma doença incapaci-

tante foi referenciada em estudos (A1, A3, A5, 

A6 A7, A8, A9, A13, A14), focalizando os danos 

físicos adquiridos pela ação do M. Leprae, os 

quais impactam negativamente na vida cotidia-

na e no bem-estar psicossocial dos indivíduos 

afetados, levando-os a restrições nos afazeres 

cotianos, limitação da vida social e problemas 

psicológicos
(4)

. 

Somem-se, de um lado, as implicações físicas 

e o imaginário sociocultural em torno da doença 

e do doente, que reforçam as dificuldades no 

estabelecimento de relações sociais
(33)

. Do outro, 

as pessoas que carregam consigo um estigma 

podem enfrentar grave problemas psicológicos, 

exclusão de atividades sociais, rejeição no âmbi-

to da família e sofrimento mental
(12)

. 

A Escala de Participação Social avalia as ati-

vidades sociais de pessoas afetadas por condi-

ções incapacitantes, como a hanseníase, e foi 

utilizada em alguns estudos (A1, A5, A7, A8). A 

escala contém os seguintes domínios: aprendi-

zagem e aplicação do conhecimento; comunica-

ção; mobilidade; autocuidado; vida doméstica; 

interações interpessoais; áreas principais da vida 

(trabalho, educação, emprego, vida econômica, 

entre outros); comunitário, social e cívica. O 

escore final da escala varia de 0 a 90, de acordo 

com a estratificação: até 12 pontos (sem restri-

ções); de 13 a 22 pontos (leve restrição); de 23 

a 32 pontos (restrição moderada); de 33 a 52 

pontos (grande restrição); e de 52 a 90 pontos 

(extrema restrição)
(32)

. 

No estudo (A1), que compara a Escala de 

Participação entre egressos do tratamento para 

hanseníase que realizaram cirurgia reparadora 

e os que não realizaram, fica demonstrado que 

ambos os grupos não apresentaram restrição so-

cial. A ausência de restrição expressiva foi obser-

vada noutros estudos (A5, A7, A8).

Ressalta-se e recomenda-se a utilização da 

Escala de Participação Social durante o tratamen-

to específico para a hanseníase. Justifica-se por 

ser considerada uma fase de aceitação da doença 

para o doente, para a família e para a socieda-

de, o que pode reduzir o envolvimento social. 

Indica-se também sua utilização no pós-alta, para 

monitorar e orientar o planejamento de uma abor-

dagem integral, uma vez que essa Escala avalia 

o envolvimento do indivíduo em determinadas 

situações de vida
(32)

. No contexto da hanseníase, 

a restrição à participação social está associada às 

incapacidades físicas e ao estigma que elas carre-

gam, o que torna importante o acompanhamento 

dos pacientes no pós-alta
(19)

. Ressalta-se que, a fim 

de minimizar a solidão, a rejeição e a depressão, 

deve ser incentivado maior cuidado e apoio para 

os pacientes que receberam alta
(21)

. 

Das pessoas que foram classificadas como 

tendo algum grau de restrição à participação so-

cial, evidenciaram-se aquelas que apresentaram 

dificuldade para inserir-se no mercado de traba-

lho (A1, A5, A7, A8). As deficiências adquiridas 

em decorrência da hanseníase e suas conse-

quentes limitações físicas constituem-se empeci-

lho no desenvolvimento de certas atividades que 

requerem habilidade motora. Sobre essa questão 

e no tocante às condições de empregabilidade, 

sugerem-se ocupações que não exigem força in-

tensa e movimentos repetitivos, a fim de evitar o 

agravamento da patologia
(19)

. 

Identificou-se correlação significativa da parti-

cipação social com a limitação funcional (A1, A5, 

A7, A8), e isso indica que as deficiências podem 
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limitar a participação social. Ressalta-se que a 

capacidade de trabalho reduzida está associada 

à redução na renda, dificultando o autossustento 

e o sustento familiar, o que pode reverberar em 

problemas psicológicos e sociais
(1)

. 

A limitação de atividade esteve significativa-

mente associada com casos de hanseníase do tipo 

MB (A7, A8). A associação da limitação de ativida-

de com a classificação operacional MB corrobora 

o diagnóstico e o início de tratamentos tardios, 

com a doença em grau elevado de evolução e 

expressivo poder incapacitante. Tais implicações 

levam a repercussões psicológicas, com perpetua-

ção do estigma e da barreira social
(29)

. 

Um dos estudos (A11) que integram a presen-

te revisão utilizou o índice de satisfação com a 

vida de Nottingham e o Inventário de Depressão 

de Beck para avaliação psicológica dos pacientes 

no pós-alta em hanseníase. De acordo com os 

resultados, todos os pacientes (100%) sentiam-se 

abandonados por amigos, indicando o sentimen-

to de solidão. Além disso, a depressão e o isola-

mento foram as principais queixas dos pacientes.

Possibilidades terapêuticas e 

acompanhamento pós-alta

Numa perspectiva global, a utilização da PQT 

no tratamento da hanseníase melhorou conside-

ravelmente a gestão de cuidados, no que se refe-

re à doença, levando o indivíduo à cura, embora 

coexista o acometimento neural com o desenvol-

vimento de incapacidades físicas que interfere 

na capacidade de trabalho, no desenvolvimento 

de ulceração e em mutilação
(3)

. Os quadros de 

neurite, quando diagnosticados precocemente, 

podem responder a medicamentos esteroides, 

tratamento fisioterapêutico ou descompressão 

cirúrgica, mas, em muitos pacientes, o quadro é 

irreversível
(34)

. 

A cirurgia reconstrutiva é frequentemente a 

única opção disponível para pessoas com de-

ficiência física estabelecida, tais como a para-

lisia do nervo ulnar ou fibular
(12)

. A realização 

de procedimentos cirúrgicos, a fim de melho-

rar as sequelas da hanseníase, foi citada em al-

guns estudos (A1, A2, A10). Essas intervenções 

cirúrgicas podem melhorar ou restaurar a função 

do membro, evitar o agravamento da deficiên-

cia e melhorar a aparência estética
(12)

. A estética 

corporal é um ponto significativo para aqueles 

acometidos pela hanseníase, uma vez que a es-

tigmatização está relacionada às deformidades 

adquiridas com a evolução da doença
(35)

. Nos 

estudos (A1, A2, A10) observou-se que a cirurgia 

melhorou a aparência estética daqueles acome-

tidos pela doença.

A limitação de atividade reduziu nos parti-

cipantes que tiveram cirurgia reconstrutiva para 

sua deficiência de mãos ou pés, melhorando seu 

bem-estar (A1, A2). A reconstituição cirúrgica 

emerge com papel relevante para a redução da 

morbidade e retomada da realização de ativida-

des da vida diária
(34)

. 

A cirurgia para rinossinusite foi relatada em 

um estudo (A10) com relativo sucesso, porém, 

após o procedimento, os pacientes continuaram 

a ter sintomas desagradáveis, como sensação de 

ressecamento na mucosa nasal, presença de se-

creção e obstrução nasal. Complicações no tra-

to respirário são recorrentes em pacientes com 

hanseníase, principalmente os casos MB, o que 

reforça a necessidade de acompanhamento de 

otorrinolaringologistas no estado infeccioso e 

para os casos curados
(20)

. 

As complicações oftálmicas também são co-

muns nos egressos do tratamento com PQT para 

a hanseníase, que apresentam tendência para o 

desenvolvimento de catarata, diminuição da sen-

sibilidade da córnea, lagoftalmia e cegueira, con-

forme o observado em um dos estudos (A15). A 

patologia ocular progride em alguns pacientes 

depois que eles são curados, o que enfatiza a 

necessidade de oftalmologista no acompanha-

mento de usuário no pós-alta em hanseníase
(24)

. 

Estudos sugerem o acompanhamento no pós-

-alta com a Escala de Participação Social (A1, A5, 

A7, A8), para avaliação rotineira da necessidade 

socioeconômica de reabilitação, considerada fa-

tor relevante para o estado de saúde do usuário, 

favorecendo o planejamento de ações para essa 

população
(32)

. 

Entende-se ser recomendável o desen-

volvimento de programas de reabilitação, 



9
Mônica Gisele Costa Pinheiro, Francisco Arnoldo Nunes de Miranda,  

Clélia Albino Simpson, Allyne Fortes Vitor, Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira

Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 30, n. 2, p. 1-11, abr./jun. 2016Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 30, n. 2, p. 1-11, abr./jun. 2016

desenvolvidos com base em intervenções apoia-

das nas visitas domiciliares, estímulo para o de-

senvolvimento das atividades diárias, incentivo 

para a reintegração social, reabilitação socioe-

conômica, bem como o desenvolvimento de 

grupos de autocuidado
(19)

. Todos os egressos do 

tratamento para hanseníase necessitam de acom-

panhamento regular, a fim de prevenir incapaci-

dades físicas e diagnosticar precocemente casos 

de reações hansênicas e recidiva
(15)

. 

No tocante à reação hansênica no pós-alta 

(A3 e A12), a terapêutica medicamentosa reco-

mendada é feita com corticosteroides. Contudo, 

em decorrência dos eventos adversos associados 

a tais fármacos, limita-se sua aplicação e indi-

ca-se adequado manejo dos eventos adversos e 

retirada gradativa da droga após o controle da 

morbidade
(36)

. 

Avaliação neurológica no pós-alta em han-

seníase também foi recomendada (A7, A8, A13, 

A14), com vistas à prevenção do agravamento 

das incapacidades após o tratamento. Os pacien-

tes devem ter fácil acessibilidade aos serviços de 

saúde, com acompanhamento e monitoramen-

to de seu dado neural, além de garantia de en-

caminhamento para centros especializados em 

neuropatias
(17)

. 

A importância de detectar precocemente os 

problemas quanto a sua natureza, com imedia-

ta implementação de medidas frente às reações 

hansênicas, a prevenção de incapacidades físi-

cas e a reabilitação, é primordial na conjuntura 

da hanseníase
(37)

. No que tange ao enfermeiro, 

compete o atendimento integral, com reconhe-

cimento das necessidades psicossociais, econô-

micas e biológicas do indivíduo, considerando 

a subjetividade, valores e aspectos culturais, 

em consonância com propostas de paradigmas 

emergentes relacionados ao processo de traba-

lho em saúde
(38)

. 

Considerações Finais

Os indicadores avaliados nos estudos de-

monstraram predominância de indivíduos que 

receberam tratamento conforme a classificação 

operacional MB, o que sugere o diagnóstico 

tardio da hanseníase. Associado aos casos MB, 

observou-se maior risco de desenvolver ou 

agravar as incapacidades físicas, bem como da 

ocorrência de reações hansênicas no pós-alta em 

hanseníase.

A limitação de atividade esteve significati-

vamente associada com casos MB, o que é um 

dado preocupante, uma vez que os danos físicos 

adquiridos com a hanseníase têm implicações 

negativas para o desenvolvimento de atividades 

cotidianas e para o bem-estar psicológico e so-

cial dos indivíduos afetados. 

A faixa etária referente à população econo-

micamente ativa esteve predominante entre os 

egressos do tratamento para a hanseníase, con-

figurando uma limitação de caráter econômico 

àqueles acometidos pela doença. Esse fato é cor-

roborado pela informação de que a dificuldade 

para encontrar trabalho foi identificada entre pes-

soas que foram classificadas como tendo algum 

grau de restrição à participação social. Ressalta- 

-se a significante presença de casos em menores 

de 15 anos, indicando alta endemicidade.

Considerando-se a natureza incapacitante e 

o estigma relacionado à hanseníase, destaca-se 

a importância do diagnóstico na fase inicial da 

doença, quando os danos são menores. O iní-

cio do tratamento imediato é, do mesmo modo, 

relevante diante da possibilidade de quebra da 

cadeia de transmissão ao iniciar a PQT e limitar 

as incapacidades associadas à doença, conforme 

o observado no estudo.

Além do diagnóstico e do tratamento com a 

PQT, a continuidade da assistência no período 

pós-alta também foi citada na literatura avaliada 

e deve ser considerada necessária e urgente, com 

vista ao acompanhamento multiprofissional e à 

reabilitação do usuário, a fim de prevenir e me-

lhorar as sequelas adquiridas com a hanseníase.

Tais informações são preponderantes, na me-

diada em que desvelam elementos acerca de li-

mitações e incapacidades físicas adquiridas por 

aqueles que vivenciaram a haneníase e, mesmo 

após a conclusão da terapêutica medicamentosa, 

continuam enfrentando problemas decorrentes 

da doença.
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Aconselha-se o desenvolvimento de estra-

tégias com garantia da implementação de um 

sistema com referência e contrarreferência en-

volvendo todos os níveis de atenção, desde 

ações desenvolvidas pela Atenção Primária em 

Saúde até procedimentos mais complexos, como 

a realização de exames e consultas com espe-

cialistas. É preciso garantir a integralização do 

cuidado, reduzir o estigma e contribuir para a 

reintegração social dos indivíduos.

Diante da complexidade que envolve o tema 

estudado, sugere-se o desenvolvimento de pes-

quisas futuras com o propósito de avaliar as 

ações e os serviços de saúde voltados para os 

egressos do tratamento da hanseníase, além de 

qualificar a assistência oferecida a essa popula-

ção específica.
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La comprensión de la “alta en la lepra”: un análisis de concepto
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RESUMO
Objetivo: Analisar o conceito de alta em casos de hanseníase.
Métodos: Estudo teórico pautado no referencial metodológico de análise de conceito. Realizou-se levantamento bibliográfico de 
dezembro de 2015 a janeiro de 2016, nas bases SCOPUS, CINAHL, PUBMED, LILACS, SCIELO e BDENF, mediante uso dos descritores 
“Hanseníase” e “Alta do Paciente”, obtendo-se 13 estudos.
Resultados: Identificou-se alta por cura, alta medicamentosa, alta bacteriológica e pós-alta como possíveis usos do conceito. Os atri-
butos definidos foram conclusão da poliquimioterapia, conclusão da poliquimioterapia para paucibacilares, conclusão da poliquimio-
terapia para multibacilares e cura da hanseníase. Como antecedentes, identificou-se infecção pelo M. leprae, acometimento de pele e 
de nervos periféricos, diagnóstico e tratamento e reações hansênicas. Saída do registro ativo de casos de hanseníase e continuidade de 
atenção em saúde foram os consequentes. Apresentou-se um caso modelo e um caso contrário.
Conclusões: A análise ampliou o conceito “alta em hanseníase” para além da clínica focada na poliquimioterapia.
Palavras-chave: Hanseníase. Alta do paciente. Formação de conceito. Enfermagem.

ABSTRACT
Objective: To analyze the concept of patient’s discharge in cases of leprosy.
Methods: Theoretical study based on the methodological framework of concept analysis. A bibliographical survey was carried out 
from December 2015 to January 2016 using the bases SCOPUS, CINAHL, PUBMED, LILACS, SCIELO and BDENF, by use of the descriptors 
“Leprosy” and “Patient Discharge”, resulting in 13 studies.
Results: The following were identified as possible uses of the concept: discharge by cure, drug use discharge, bacteriological dis-
charge and post-discharge. The attributes defined were completion of the multidrug therapy, completion of the multidrug therapy 
for paucibacillary leprosy, completion of the multidrug therapy for multibacillary leprosy and cure from leprosy. The presence of an M. 
leprae infection, symptoms present in the skin and peripheral nerves, diagnosis and treatment and leprosy reactions were identified 
as antecedents. Consequents were exclusion from the active leprosy record and continuity of health care. One model case and one 
opposing case were presented.
Conclusions: The analysis broadened the concept “hospital discharge in leprosy”, providing other meanings than the clinical focused 
on multidrug therapy.
Keywords: Leprosy. Patient’s discharge. Concept formation. Nursing.

RESUMEN
Objetivo: Analizar el concepto de alta en lepra.
Métodos: Estudio teórico basado en la análisis de concepto. Se efectuó una revisión de la literatura entre diciembre de 2015 y enero 
de 2016 en las bases SCOPUS, CINAHL, PUBMED, LILACS, SCIELO y BDENF mediante el uso de los descriptores “lepra” y “alta del pacien-
te”, os cuales encontraron 13 estudios relacionados.
Resultados: Se identificó alta debido a curación, alta por medicamentos, alta bacteriológica y post alta como posibles usos del con-
cepto. Los atributos definidos fueron la finalización de la poliquimioterapia, la finalización de la poliquimioterapia para paucibacilares, 
la finalización de la poliquimioterapia para multibacilares y la cura de la lepra. Como antecedentes, se identificaron la infección por M. 
leprae, manifestación repentina de piel y de nervios periféricos, el diagnóstico y tratamiento de las reacciones de la lepra. Salida del 
registro activo de casos de lepra y continuidad en la atención a la salud fueron los consiguientes.
Conclusiones: El concepto “alta en lepra” fue ampliado más allá de la clínica enfocada en la poliquimioterapia.
Palabras clave: Lepra. Alta del paciente. Formación de concepto. Enfermería.
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� INTRODUÇÃO

A hanseníase tem cura e o tratamento é ofertado gratui-
tamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que associada 
a revolução tecnológica mediada por avanços científicos 
proporcionou mudanças e inovações terapêuticas no pro-
cesso de trabalho em saúde em geral, e particularmente 
para a atenção à hanseníase(1). Apesar da implementação 
de estratégias de controle e eliminação como problema 
de saúde pública, essa doença atinge cerca de 1.500.000 
pessoas no mundo(2).

Destaca-se que dos casos novos detectados no mun-
do em 2011, a Índia foi responsável por 58%, ocupando 
o primeiro lugar no ranking mundial, seguida pelo Brasil, 
responsável por 16% dos novos casos notificados em 2011. 
Ao considerar o continente americano, o Brasil ocupa a pri-
meira posição, com cerca de 33.955 casos novos segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS)(3).

Embora se tenha tratamento e cura, o pouco conheci-
mento da população, o diagnóstico tardio e a pouca estru-
turação da rede de atenção em prol da integralidade da as-
sistência em saúde voltada para a hanseníase contribuem 
com o quantitativo de indivíduos vivendo com sequelas(4). 
Ressalta-se ainda que o acometimento neural periférico 
com consequente instalação de incapacidades físicas é 
potencializado pelas reações hansênicas(5).

Estima-se uma média de dois a três milhões de indiví-
duos em todo o mundo vivendo com alguma sequela em 
decorrência da hanseníase(1). Essa é uma tendência preocu-
pante, ao ressaltar a estimativa de que 20% de casos novos 
são diagnosticados com algum grau de incapacidade física, 
e outros 15% a desenvolverão durante ou após o tratamento 
com a poliquimioterapia (PQT) específica para hanseníase(6).

Em decorrência da magnitude da problemática exis-
tente após a conclusão da PQT, associada à fragilidade de 
atenção do sistema de saúde para com aqueles indivíduos 
que carregam consigo as marcas deixadas pela hansenía-
se(5), faz-se necessário ações mais efetivas no momento do 
diagnóstico e após o término do tratamento(2).

Ao considerar a presença do comprometimento neu-
rológico e as consequentes deficiências nos indivíduos 
que concluíram a PQT para hanseníase, que constitui um 
sério problema a ser enfrentado(7), ressalta-se a necessi-
dade de acompanhamento com estruturação de ações 
bem definidas(8).

Frente às conquistas e aos desafios que caracterizam a 
hanseníase em seu percurso histórico, social, e estigmati-
zante, circunscrita às doenças negligenciadas. O presente 
estudo de conceitos visa o esclarecimento e a reflexão a 
fim de buscar uma compreensão mais significativa e favo-

recer o entendimento da alta em hanseníase com vistas a 
organização da atenção em saúde para aqueles que con-
cluíram a terapêutica medicamentosa justificando, assim, 
sua relevância para a prática clínica, epidemiológica e cien-
tífica. Nesta perspectiva, questiona-se: qual o conceito de 
alta em hanseníase? Portanto, o presente trabalho tem por 
objetivo: analisar o conceito de alta em hanseníase.

�MÉTODO

Estudo teórico pautado no referencial metodológico de 
análise de conceito. Concorda-se que um conceito é defini-
do como uma construção mental acerca de determinado 
fenômeno, identificado mediante a apresentação de certos 
atributos, que o diferencia de outros conceitos. São consi-
derados essenciais para o desenvolvimento de pesquisas(9).

A análise de conceito se dá em processo e transcorre de 
forma randômica, obedecendo às seguintes etapas: identi-
ficação do conceito; definição do objetivo da analise con-
ceitual; verificação dos possíveis usos do conceito; identi-
ficação dos atributos definidores; estabelecimento de um 
caso modelo; determinação de casos borderline, contrários, 
inventados e ilegítimos; definição dos termos anteceden-
tes e consequentes ao conceito; e determinação de refe-
rentes empíricos. Ressalta-se que, a depender do conceito 
em análise, algumas destas podem ser suprimidas(9).

Nesta perspectiva heurística e polissêmica da intenção 
de analisar um determinado conceito, alguns cuidados de 
validade, fidedignidade e confiabilidade, faz-se necessário 
realizar uma ampla busca na literatura de estudos relacio-
nados ao conceito em análise(9). Recomenda-se ainda, para 
evitar a superficialidade, o desenvolvimento de uma revisão 
integrativa de literatura, seguindo as etapas: identificação da 
questão de pesquisa e objetivo do estudo, busca da literatu-
ra, avaliação dos dados, análise dos dados e apresentação(10).

Dessa articulação teórico-conceitual, possibilita a 
identificação dos elementos textuais relacionados à alta 
do paciente de hanseníase e a operacionalização da aná-
lise de conceito. Guiando-se pelas recomendações me-
todológicas, desenvolveu-se a seguinte questão: qual o 
conhecimento produzido na literatura sobre a alta do pa-
ciente de hanseníase?

A recuperação e seleção dos estudos publicados e de-
finidores da revisão atendeu ao seguinte critério de elegi-
bilidade: artigos completos disponíveis mediante o uso do 
proxy da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos 
idiomas português, espanhol e inglês, e que abordem conte-
údo referente à temática em estudo. Excluiu-se publicações 
referentes aos editoriais, cartas ao editor, resumos, opinião 
de especialistas, revisões, teses e dissertações. Ressalta-se 
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que para efetivação da busca dos periódicos não foi estabe-
lecido recorte temporal concernente ao ano de publicação.

O levantamento bibliográfico ocorreu nos meses de 
dezembro de 2015 e janeiro de 2016, nas bases de dados 
SCOPUS, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Lite-
rature (CINAHL), e PUBMED, acessadas através do Portal de 
Periódicos da Capes, utilizando descritores indexados no 
Medical Subject Headings (MeSH); além de utilizar as ba-
ses de dados Literatura Latino-Americana em Ciências da 

Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 
e Base de dados de Enfermagem (BDENF), acessados por 
meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS).

Os descritores não controlados Hanseníase e Alta do 
Paciente (ou Leprosy e Patient Discharge, para seleção via 
MeSH), associados ao operador boleano AND, foram utili-
zados para efetivação da busca da literatura. O processo de 
busca das publicações está representado na Figura 1.

Busca com descritores indexados
no MeSH

(Leprosy e Patient Discharge)

SCOPUS: 88 publicações

CINAHL: 4 publicações

PUBMED: 32 publicações

Publicações excluídas (125)

Mediante critérios de elegibilidade: 124

Por repetição: 1

Total de publicações 

na amostra inicial

138 publicações

Total de publicações na

amostra �nal (13)

SCOPUS: 7 publicações

CINAHL: 1 publicação

PUBMED: 1 publicação

LILACS: 1 publicação

SCIELO: 1 publicação

BDENF: 2 publicações

Busca com descritores indexados

no DeCS

(Hanseníase e Alta do Paciente)

LILACS: 2 publicações

SCIELO: 8 publicações

BDENF: 4 publicações

Figura 1 – Fluxograma da estratégia de busca de artigos incluídos na revisão integrativa
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Definidas as referências para análise, realizou-se a lei-
tura de todo o material para a extração de dados que ca-
racterizam a publicação (base de dados, periódico, título, 
autor, ano de publicação e idioma), além da identificação 
dos elementos referentes ao conceito (uso, atributos, ante-
cedentes e consequentes). A apresentação dos resultados 
no que tange ao objetivo deste trabalho se dá de forma 
descritiva, mediante a discussão dos passos selecionados 
para a análise do conceito de alta em hanseníase, seguindo 
as etapas do referencial utilizado(9).

�RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os artigos selecionados, observou-se uma 
predominância das publicações em língua portugue-
sa(6,11-17), totalizando 61,53% (8 artigos), e os demais(18-22) 

em língua inglesa, com destaque para o periódico com 
maior número de publicações a Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical com um total de 15,38% 
(2  artigos)(6,12).

Com base na visibilidade obtida pela revisão, percor-
rem-se as etapas propostas pelo Modelo de Análise do 
Conceito(9): seleção do conceito; determinação dos objeti-
vos da análise conceitual; identificação dos possíveis usos 
do conceito; determinação dos atributos; identificação dos 
antecedentes e consequentes do conceito; apresentação 
de um caso modelo e de um caso contrário.

Ressalta-se que o presente estudo não efetuou a re-
alização das etapas de identificação de casos borderline, 
inventados e ilegítimos, procedendo-se às demais exigên-
cias metodológicas, que foram suficientes à análise do 
conceito alta em hanseníase. Análogo, por se tratar de um 
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conceito abstrato, não foi operacionalizada a descrição de 
referentes empíricos.

Seleção do conceito e determinação dos 
objetivos da análise conceitual

A hanseníase como doença infectocontagiosa de notifi-
cação compulsória e de investigação obrigatória é causada 
pela ação do agente etiológico Mycobacterium leprae, pro-
voca comprometimento na pele e em nervos periféricos 
com concludentes incapacidades e deformidades físicas 
quando não diagnosticada e tratada em seu estágio inicial, 
incapacidades estas avaliadas através do exame neurológi-
co de olhos, mãos e pés(23). As sequelas hansênicas podem 
surgir antes, durante ou após o tratamento da hanseníase 
com a PQT específica, com possibilidade da piora do qua-
dro por ocasião de possíveis reações imunológicas(24-25).

Os indicadores epidemiológicos da hanseníase no Brasil 
apontam um total de 127.083 casos novos diagnosticados 
nos anos de 2011 a 2015, dos quais 28.761 identificados 
em 2015. Neste ano também obteve-se um alto coeficien-
te detecção geral, ao apresentar taxa de 14,07 casos por 
100 mil habitantes; bem como um percentual de 83,5% de 
curados entre os casos novos, tido como um parâmetro de 
estratificação classificado como regular diante das metas 
de controle da doença(26).

Ao considerar a conjuntura que envolve o processo 
de adoecimento à alta do paciente com hanseníase, faz-
se necessário uma análise do conceito de “alta em han-
seníase”. Na perspectiva da saúde como um processo 
historicamente construído, que envolve elementos para 
além clínica biologicista, a atenção à saúde prestada pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) requer a consideração das 
necessidades de saúde da população com estruturação 
de ações e serviços que impactem positivamente no pro-
cesso de saúde e doença(27).

Na hanseníase, o adoecimento depende de uma inte-
ração entre o agente biológico M. leprae com o homem, 
a qual é condicionada por elementos ambientais, socio-
econômico, social e psíquico. Diante do adoecimento, o 
tratamento também perpassa por esses determinantes, 
associado à estruturação e implementação de políticas de 
saúde(28). A forma como os serviços de saúde estão organi-
zados, em conjunto com o tipo de moradia, condições so-
cioeconômicas desfavoráveis e o sistema imunológico do 
indivíduo são elementos que mantêm relação direta com 
os casos de recidiva em hanseníase(29).

No tocante à alta em hanseníase, de um lado cita-se a 
possibilidade de desenvolver danos neurais e incapacida-
des físicas após a conclusão do tratamento específico e, do 

outro, a organização burocrática do manejo do usuário até 
a exclusão do registro ativo do Ministério da Saúde e, por-
tanto, não mais considerado um caso de hanseníase. Este 
fato não está de acordo com a literatura e a experiência 
que recomenda a necessidade de acompanhamento do 
usuário e estruturação de serviços de saúde, com vistas ao 
cuidado integral após o tratamento com a PQT(25,30).

Usos do conceito de alta em hanseníase

Os usos do conceito fazem inferência às variadas ma-
neiras de expressar o termo em análise, identificados me-
diante a estratégia de busca e leitura de diversas fontes(9). 
Na revisão realizada para este caso específico, identificou-
se quatro possibilidades de uso referente ao termo alta em 
hanseníase: alta por cura(12,14,21), alta medicamentosa(6,15,19), 
alta bacteriológica(21-22) e pós-alta(11,15-17).

Os quatro termos (alta por cura, alta medicamentosa, 
alta bacteriológica e pós-alta) remetem à construção men-
tal de alta em hanseníase e fazem referência ao período 
que se inicia após conclusão da PQT, cujo esquema padrão 
é composto por dois grupos de fármacos à depender da 
classificação operacional dos casos de hanseníase: dapso-
na e rifampicina ou dapsona, rifampicina e clofazimina(31).

Gramaticalmente classificado como substantivo, que 
nomeia os seres, o termo “alta” é descrito como determi-
nação do término do tratamento(32). Nessa perspectiva, 
entende-se que não há mais necessidade de intervenções 
terapêuticas. No entanto, enfatiza-se que os referidos usos 
do conceito de alta em hanseníase definem apenas a con-
clusão da terapêutica medicamentosa como critério para 
alta, desconsiderando as sequelas instaladas ou a possibili-
dade de ocorrência de episódios reacionais(21).

Mediante a compreensão da história natural da han-
seníase, faz-se necessário estruturar meios para intervir na 
possibilidade de complicação da doença após a alta da 
PQT, impedindo o processo de instalação e agravamento 
das incapacidades físicas a partir do planejamento e de-
senvolvimento de intervenções necessárias, de acordo 
com a peculiaridade de cada indivíduos, nos diversos ní-
veis de atenção e de assistência em saúde(28).

Determinação dos atributos, antecedentes e 
consequentes do conceito alta em hanseníase

Os atributos são considerados termos ou palavras em-
pregadas com a finalidade de descrever as características 
do conceito, permitindo que o autor tenha uma visão am-
pla sobre o que está em análise(9). Para a identificação dos 
atributos inerentes ao conceito de alta em hanseníase, uti-
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lizou-se a seguinte questão: quais as características do con-
ceito são apontadas pelos autores na literatura pesquisada?

Como resposta à indagação, elencou-se alguns atributos 
do conceito de alta em hanseníase: conclusão da PQT(6,11-12,17-

18,21); conclusão do esquema de PQT para casos paucibaci-
lares (PB)(6,14,17); conclusão do esquema de PQT para casos 
multibacilares (MB)(6,14,17,22); e cura da hanseníase(6,11-12,17,21-22).

Considera-se casos PB aqueles com até 5 leões corpó-
rea, baciloscopia negativa e que não transmitem o bacilo. 
O esquema padrão de PQT para estes casos envolve do-
ses de dapsona (tomadas diariamente) e rifampicina (dose 
supervisionada), distribuídas em 6 cartelas que devem ser 
tomadas em até 9 meses(31,33).

Aqueles classificados como MB possuem mais de 5 le-
sões, baciloscopia positiva e são fonte de transmissão do 
M. leprae. Seu tratamento inclui a dapsona e clofazimina 
(tomadas diariamente), além da dose mensal supervisio-
nada de rifampicina, cuja recomendação é de 12 cartelas 
em até 18 meses(31,33). O número de doses administradas e 
a duração da terapia multidroga, preconizada para tratar 
a hanseníase, é considerado o único critério para a alta 
por cura da doença(22).

Com relação aos antecedentes, estes se referem aos 
acontecimentos que se apresentam antes ocorrência do 
conceito(9), e foram identificados na literatura pesquisada 
a partir do seguinte questionamento: quais os eventos ou 
situações estão presentes antes da alta em hanseníase?

Verificou-se a ocorrência de alguns elementos caracte-
rizados como antecedentes do conceito de alta em hanse-
níase. Inicialmente, tem-se a infecção pelo Mycobacterium 
leprae, através das vias aéreas superiores, podendo haver 
acometimento de pele e de nervos periféricos com altera-
ções motoras e sensoriais(12-17,22).

Define-se um caso de hanseníase o indivíduo que apre-
sente de forma isolada ou simultânea, uma ou mais das 
características: lesão na pele com comprometimento da 
sensibilidade, espessamento neural e baciloscopia positiva 
para hanseníase. A negativação da baciloscopia não exclui 
o caso como sendo de hanseníase(33). Em 2015, a hansení-
ase apresentou o coeficiente de prevalência de 1,01 casos 
por 10 mil habitantes, com um total de 20.702 casos em 
registro ativo no dia 31 de dezembro do referido ano, man-
tendo-se portanto, acima da meta mundial de eliminação 
da hanseníase (menos de um caso a cada 10 mil habitan-
tes) proposta pela OMS, com alto coeficiente de detecção 
em menores de 15 anos (4,46 por 100 mil habitantes)(26).

As alterações dermatoneurológicas são as principais 
manifestações clínicas e possuem elevado potencial inca-
pacitante(33). As lesões na pele mais comuns são: manchas 
esbranquiçadas ou avermelhadas, placas, infiltrações, tubér-
culos e nódulos. Os principais ramos nervosos periféricos 

acometidos são trigêmio, facial, ulnar, radial, mediano, fibu-
lar comum e tibial posterior. Com relação às incapacidades 
físicas, podem ser classificas em grau 0 (não há comprome-
timento neural nos olhos, nas mãos ou pés); grau I (indica 
presença de alteração na sensibilidade); e grau II (instaladas 
as incapacidades e deformidades como lagoftalmo, garras, 
reabsorção óssea, mãos e pés caídos, entre outros)(34).

As incapacidades físicas podem ser pioradas por ocasião 
das reações hansênicas, caracterizadas pela ação do sistema 
imunológico sobre o bacilo, podendo ser: do tipo 1 (reação 
reversa), desencadeada pela imunidade celular; ou do tipo 
2 (eritema nodoso hansênico), relacionada à imunidade hu-
moral(35). O desenvolvimento de reações hansênicas antes 
da conclusão da PQT foi citado em alguns estudos(12,16-17,20).

Contudo, faz-se necessário reforçar a importância do 
diagnóstico precoce, por ser o meio de controle da realidade 
brasileira, e início imediato do tratamento a fim de reduzir as 
sequelas e quebrar a cadeia de transmissão(21). Tais medidas 
foram identificadas em algumas publicações selecionadas 
para a presente análise de conceito(6,13-14,17-18,21-22), e constitui 
um antecedente do diagnóstico alta em hanseníase.

Reconhece-se que quanto maior o tempo de evolução 
da doença, maior será o grau de incapacidade adquirido, 
portanto quanto mais cedo diagnosticada e indicado o 
tratamento, maior a probabilidade de prevenção de inca-
paciades físicas. Reforça-se a necessidade de desenvolver 
ações de educação em saúde como um meio de divulgar 
os sinais e sintomas da hanseníase a fim de de favorecer o 
diagnóstico precoce(22,34-36). Nesse sentido, os contatos fa-
miliares recentes ou antigos de pacientes MB e PB devem 
ser examinados, independente do tempo de convívio(34).

Dando continuidade às etapas de análise, os conse-
quentes do conceito são definidos como um elemento 
resultante da ocorrência do conceito(9). Os consequentes 
“saída do registro ativo de caso de hanseníase” “continuida-
de da atenção em saúde” foram identificados neste estudo 
a partir da seguinte indagação: quais os eventos resultan-
tes da alta em hanseníase?

A exclusão de pacientes do registro ativo de casos 
de hanseníase é um dos consequentes encontrados(6,11). 
Enfatiza-se que a conclusão da PQT está intrinsecamente 
relacionada à exclusão do usuário do registro ativo, deixan-
do de ser sistematicamente monitorado e acompanhado 
pelos serviços de saúde(11).

Uma vez excluído do registro ministerial, destaca-se a 
continuidade da atenção em saúde(11,14-16,18,20-22), considera-
do outro consequente do conceito de alta em hanseníase. 
A necessidade de acompanhamento se dá por ocasião da 
possibilidade do agravamento do grau de incapacidade 
física(6,11,13-16,21-22), desenvolvimento de reações hansêni-
cas(12,14,17,21-22) e eventuais episódios de recidiva(12,17,19).
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Os profissionais, incluindo os gestores, frequentemen-
te associam a alta medicamentosa à alta dos serviços para 
acompanhamento do usuário que concluiu o tratamen-
to para hanseníase, na medida em que estão orientados 
para a gestão, planejamento e avaliação, numa perspectiva 
processual(34). Nesse sentido, espera-se da rede de atenção 
uma estrutura para dar seguimento adequado, com agen-
damento de retorno, mesmo estando fora do registro ativo 
de casos de hanseníase(7,11,37).

Na perspectiva de prestar uma atenção integral, faz-se 
necessário a estruturação de uma equipe multiprofissional 
capacitada para o acompanhamento conforme a individu-
alidade dos pacientes que concluíram o tratamento com a 
PQT(2). Para tanto, estima-se a relevância em se conhecer os 
determinantes sociais que envolvem o processo saúde-do-
ença entorno da hanseníase a fim de garantir a integralidade 
da atenção à saúde e dar resposta às iniquidades sociais(28).

A Portaria nº 149/2016 do Ministério da Saúde, estabe-
lece as diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da 

hanseníase como um problema de saúde pública com o 
fortalecimento das ações de vigilância e atenção da han-
seníase, a organização da rede de atenção integral e pro-
moção da saúde, com base na comunicação, educação e 
mobilização social(34).

No que concerne ao enfermeiro, cabe a prestação de 
um plano de cuidados que integre o reconhecimento da 
subjetividade dos indivíduos, em face ao contexto históri-
co de segregação e estigma em volta da hanseníase, indo 
além do reconhecimento enquanto corpo biológico(37-39).

Os atributos antecedentes e consequentes do concei-
to “alta em hanseníase”, os quais se complementam e am-
pliam a compreensão do conceito, estão apresentados no 
quadro 1. Neste sentido, atende à recomendação da pro-
dução e a divulgação das informações sobre tratamento/
cura/alta em hanseníase através das análises e das avalia-
ções da efetividade das intervenções como subsídios para 
o planejamento de novas ações e recomendações a serem 
implementadas nas esferas da atenção em saúde.

Caso modelo de alta em hanseníase

O caso modelo tem por finalidade fazer uma ilustra-
ção paradigmática do conceito, mediante a exemplifica-
ção de um caso que apresente atributos definidores(9).
Como modelo para o conceito de alta em hanseníase, 
cita-se o caso seguinte.

Paciente feminino, 37 anos, compareceu ao serviço de 
saúde com machas hipocoradas na pele (totalizando 8), di-
tas como dormentes. Também apresentava espessamento 
do nervo ulnar. Ao realizar baciloscopia para hanseníase, 
apresentou resultado positivo. Foi diagnosticada como 
caso de hanseníase e iniciou a PQT para casos MB. Durante 
nove meses realizou o tratamento com PQT específica para 
hanseníase, com acompanhamento mensal para tomada 
de dose supervisionada. Ao concluir o tratamento no pra-
zo, foi considerado curado e recebeu alta em hanseníase, 
saindo do registro ativo de caso de casos. Porém, por apre-
sentar incapacidade física em grau I, continuou recebendo 
acompanhamento pelos serviços de saúde.

Este caso fictício apresenta os atributos inerentes ao 
conceito de alta em hanseníase, como conclusão do tra-
tamento e cura em hanseníase, bem como antecedentes e 
elementos consequentes ao conceito.

Caso contrário de alta em hanseníase

Caso contrário constitui exemplo claro daquilo que não 
representa o conceito(9). A seguir, apresenta-se um caso 
contrário do conceito de alta em hanseníase.

Paciente masculino, 28 anos, foi diagnosticado como 
caso de hanseníase PB por apresentar penas uma mancha 
hipocorada, porém com alteração de sensibilidade, além 
de baciloscopia negativa. Iniciou a PQT específica para ca-
sos PB e após 4 meses de tratamento referiu melhora da 
sensibilidade, deixando de fazer uso da medicação.

Este caso contrário fictício contradiz os atributos es-
senciais para identificação do conceito de alta em hanse-
níase. Embora diagnosticado, iniciado o tratamento com 
apresentação de melhora clínica, o paciente não concluiu 

Atributos Antecedentes Consequentes
Conclusão da poliquimioterapia;
Conclusão da poliquimioterapia 
para paucibacilares;
Conclusão da poliquimioterapia 
para multibacilares;
Cura da hanseníase.

Infecção pelo M.leprae;
Acometimento de pele e de nervos periféricos;
Diagnóstico e tratamento;
Reações hansênicas.

Saída do registro ativo de caso de 
hanseníase;
Continuidade de atenção em 
saúde.

Quadro 1 - Atributos, antecedentes e consequentes do conceito de alta em hanseníase. Natal/RN, 2015-2016
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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o esquema completo da PQT para casos PB, não obtendo a 
cura em hanseníase.

�CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de “alta em hanseníase”, resultante da pre-
sente análise conceitual, se inscreve como uma condição 
clínica na qual o paciente, inicialmente infectado pelo M. le-
prae e diagnosticado como um caso de hanseníase, iniciou 
e concluiu o tratamento, quer seja para caso PB, quer seja 
para MB no prazo estimado pela OMS. Chama-se a atenção 
para o fato de que após a conclusão da PQT e da exclusão 
do registro ativo de casos de hanseníase a pessoa atingida 
pela doença, geralmente, continua recebendo acompanha-
mento em decorrência das incapacidades físicas adquiridas, 
ou pela possibilidade de apresentar uma reação hansênica.

Considera-se que o conceito “alta na hanseníase” ultra-
passa os limites da concepção simplificada da alta da pes-
soa atingida pela doença. A concepção restrita e conclusiva 
da terapia medicamentosa é apenas um aspecto dimensio-
nal da problemática, que carece de mais estudos, dada a 
sua complexidade. Portanto, a alta do paciente é um fenô-
meno relatado na literatura de forma equivocada, simplista 
e unilateral, que focaliza a conclusão da PQT/OMS para han-
seníase com concludente inatividade do bacilo de Hansen.

Nesse sentido, a pessoa atingida pela hanseníase migra 
da circunscrição das doenças negligenciadas e se insere 
no rol das doenças crônicas e incapacitantes. Dito de ou-
tra forma, ela deixa de ser uma doença infectocontagiosa 
e passa a uma condição crônica de incapacidades, além da 
possibilidade do surgimento de reações imunológicas nos 
indivíduos que receberam alta.

O consequente ao conceito de alta de hanseníase, 
“continuidade da atenção em saúde”, apresenta relevância 
à prática clínica, para além da vigilância, atenção e elimi-
nação da hanseníase como problema de saúde pública no 
Brasil. Destarte, requer e espera-se agilidade nas reorienta-
ções de ações e serviços em saúde vistas a uma atenção 
qualificada àquele que concluiu o tratamento específico 
para hanseníase e que, embora se encontre em alta, requer 
cuidados específicos em saúde.

Por conseguinte, o conceito de “alta em hanseníase” se 
torna ampliado, para além da clínica focada na eliminação 
e controle, para a vigilância, atenção e eliminação da han-
seníase como um problema de saúde pública, pela estra-
tégia de saúde da família e centros de referência, que a seu 
turno irá exigir um redesenho da postura e ação profissio-
nais de saúde, em particular do enfermeiro e da sociedade.

Este estudo pode contribuir com o ensino de saúde/
enfermagem no sentido de apontar que a assistência à 

saúde não pode ser interrompida e a responsabilidade 
pelo paciente não pode ser esquecida pela estratégia saú-
de da família ou pelos serviços especializados, mesmo à 
luz da denotação semântica do substantivo “alta”, ferindo o 
princípio da integralidade da atenção à saúde.

A educação para o SUS não pode se ater a manuais e 
normas reducionistas, de encontro à formação de profis-
sionais críticos e reflexivos, os quais ensejam uma visão 
ampliada para além do corpo biológico, ao considerar tam-
bém as necessidades de saúde da população sob sua res-
ponsabilidade, pautada não apenas no paradigma da cura, 
mas na promoção à saúde dos indivíduos e da população, 
bem como prevenção de agravos.

Como limitação do estudo, cita-se a restrição das pu-
blicações nos idiomas em português, inglês e espanhol, 
deixando de incluir outros possíveis estudos nas demais 
línguas; além das bases de dados utilizadas, que poderia 
ser expandido para outras relevantes, o que reforça a tese 
da indexação da hanseníase como doenças negligencia-
das ou aquelas negligenciadas em tratamento.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: PERMEANDO OS ESPAÇOS DA QUALIDADE DE 

VIDA 

 

A OMS, de um lado, descreve a qualidade de vida como a percepção do indivíduo em 

seu contexto cultural, sua posição de vida e seus valores, dessa forma, pode-se mencionar 

como ponto de vista efêmero: saúde física, saúde psicológica, nível de independência, 

relações sociais e meio ambiente (SIMÕES et al., 2016). Do outro, a qualidade de vida se 

insere em definições subjetivas, tão amplas quanto o conceito de saúde, sendo influenciada 

por causas que podem estar ligadas também à autoproteção da saúde e bem-estar (LOPES 

NETO et al., 2015). 

Na intenção de compreender qualidade de vida até a concepção atribuída pela OMS, 

verifica-se que adenotação semântica atribuída ao termo é abrangente e engloba uma 

diversidade de condições que exteriorizam a forma como os indivíduos se percebem em 

relação ao meio no qual vivem (OLIVEIRA et al., 2015a). Envolve muitas conceituações para 

as diferentes condições influenciadoras de seus comportamentos diários, como a satisfação 

com a vida, sensação de bem-estar, capacidade de funcionalidade e expectativas diante de 

como se vive, para além das condições de saúde relacionadas ao acesso a serviços e 

intervenções médicas (SENA et al., 2018).  

Pensando-se em sua abrangência econômica, a qualidade de vida faz referências aos 

bens materiais e condições financeiras apresentados pelas pessoas e, associado a isso, às 

sensações, pensamentos, expectativas e anseios envolvidos na qualidade do consumo de bens 

e serviços (FRANCISCHETTI; CAMARGO; SANTOS, 2014). Ademais, citam-se as 

concepções pautadas em tudo que promove bem-estar, como “saúde, arquitetura, urbanismo, 

lazer, gastronomia, esportes, educação, meio ambiente, segurança pública e privada, 

entretenimento, novas tecnologias e tudo o que se relacione com o ser humano, sua cultura e 

seu meio” (TRIGO, 2012, p. 8). 

Embora a expressão qualidade de vida signifique boas condições de vida econômica, 

social e psicológica, de forma amplamente expressada pela sociedade em seu senso comum, o 

termo retoma uma área do conhecimento que está em construção, delimitando seu espaço em 

conceituações que podem estar envolvidas com uma percepção positiva sobre diversos 

quesitos que contemplam a vida de modo geral, como hábitos diários, alimentação, moradia, 

saúde ou outros (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Apesar da diversidade de conceituações e vasta área de abrangência, todas são 

pautadas em um elo de intersecção que contempla múltiplos aspectos relacionados ao modo 
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de vida e ao bem-estar, podendo fazer referência a mais de uma área de abrangência externa 

ao indivíduo, bem como receber influência de aspectos peculiares como idade e cultura. Tudo 

isso, partindo do ponto de vista do que é considerado relevante para si e refletindo suas 

necessidades, expectativas e poder de escolha (PIRES, 2009). 

A preocupação das ciências biológicas e humanas em descrever e melhorar a 

expectativa de vida da população, com redução da mortalidade e melhoria no modo de vida, 

impulsionou movimentos que culminaram com a ideação de qualidade de vida, fazendo desta 

uma perspectiva que requer abordagem complexa, seja como sinônimo de saúde ou não 

(FLECK et al., 1999). 

Esta compreensão de bem-estar é aproveitada pelos meios de produção capitalistas em 

comerciais e propagandas que colocam os bens materiais como algo relevante para a vida e 

que precisa ser alcançado. Assim pelos meios midiáticos, propagandeia-se um valor objetal 

capaz de criar uma corrida vivenciada pelos sujeitos que se colocam em constante busca e 

esforços para alcançar o que é dito como qualidade para suas vidas (BARBOSA, 1998). 

Como condição humana, Minayo, Hartz e Buss (2000) elevam a qualidade de vida à 

busca pela satisfação com a família, ambiente e meio social, dito como um padrão de conforto 

e bem-estar alcançado mediante um compilado de diversos elementos que norteiam a vida em 

sociedade. Caracteriza-se como um termo abrangente e envolve significados pautados nas 

experiências vivenciadas e valores cultivados em determinados espaços, considerando um 

período temporal de modo que se estabelece como uma marca intrínseca à relatividade 

cultural. 

Nesse sentido, estabelece-se uma condição resultante de uma esfera de elementos 

sociais, ambientais e biológicos experimentados pelos indivíduos na trajetória dos ciclos 

vitais, que podem ser modificados ou não (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). Embora 

não exista consensualidade para uma conceituação única e delimitação do que seja a 

qualidade de vida, ela encerra, por si, diversos elementos relacionados à maneira subjetiva e 

objetiva, numa perspectiva da alteridade, na medida de como as pessoas vivem, interagem e 

se percebem em relação ao que se tem de parâmetros em seu meio social, familiar e 

profissional. Reafirma-se como um resultado de criações objetivas e subjetivas, a partir da 

percepção que sujeitos constroem em seu meio (BARBOSA, 1998; VILARTA; 

GUTIERREZ; MONTEIRO, 2010).  

Diante da multidimensionalidade e divergência consensual sobre o conceito da 

qualidade de vida, a OMS reuniu estudiosos de todo o mundo que definiram qualidade de vida 

como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 
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valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações (FLECK, 2000). 

A qualidade de vida está diretamente relacionada à satisfação com a vida e ao 

equilíbrio existente nas diversas dimensões, tais como: amor, família, trabalho, amizade, 

religião, dinheiro, lazer, saúde, entre outros (QUAGGIO, 2005). É um conceito intrínseco a 

diversos âmbitos da vida e, portanto, é diretamente influenciada pela escolaridade, idade, 

sexo, condição econômica, estado de saúde e grau de autonomia (PEREIRA et al., 2006).  

A qualidade de vida, semanticamente, valoriza os aspectos da subjetividade e da 

multidimensionalidade, refletindo na valorização do ser humano, que passa a ser visto em sua 

integralidade e complexidade, culminando no aumento da preocupação com o paciente como 

um todo (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007). Diz respeito a uma compreensão 

subjetiva e complexa que envolve a saúde mental, física, nível de dependência, relações 

pessoais e sociais, bem como os aspectos culturais e as especificidades do ambiente no qual o 

indivíduo está inserido (SAVASSI, 2010). E, ainda, remete à autoestima, ao bem-querer, à 

importância que a pessoa sente por si mesma e à forma como ela se vê e como pensa a 

respeito de si (SOUZA et al., 2013). 

O conceito de qualidade de vida torna-se importante porque engloba os sentimentos 

subjetivos dos indivíduos sobre diversos aspectos da vida e da saúde (SANTOS et al., 2016). 

O que está em xeque não é objetividade apresentada pelo meio ambiente, funcionamento do 

organismo, pelo estado psicológico, ou o modo como profissionais de saúde e familiares 

avaliam essas dimensões, mas a percepção que o indivíduo tem acerca do que é e não é 

adequado para si (FLECK, 2000). 

Ao considerar a área de abrangência da saúde, o conceito de qualidade de vida está 

intrínseco a paradigmas emergentes que valorizam a complexidade dos indivíduos e levam em 

conta fatores condicionantes e determinantes do processo saúde/doença. Tal concepção é tida 

como uma abordagem capaz de influenciar e modificar práticas e rotinas no âmbito da saúde 

(SCHUTTINGA. 1995), na medida em que se coloca em evidência os impactos de dada 

comorbidade no bem-estar físico, psicológico e social de um indivíduo (SANTOS et al., 

2016).  

A tendência mundial de mudança no perfil de morbidade com elevação na prevalência 

de doenças crônicas e degenerativas tem reflexo no aumento da preocupação em ofertar 

melhor qualidade de vida às pessoas acometidas por tais danos e agravos, no sentido de 

controlar os sintomas apresentados (SEIDL; ZANNON, 2004). 
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Não é de hoje que a concepção “qualidade de vida” tem estado em evidência na vida 

cotidiana, ao ser considerada como algo indispensável e que configura uma expressão para 

além daquela citada na literatura médica, mas também, dada a sua importância na aquisição 

de outros diversos significados, peculiarmente, se faz presente nas questões de funcionamento 

social. No que diz respeito à qualidade de vida relacionada ao estado de saúde, faz-se 

inferência à subjetividade que está imbuída na avaliação do paciente, que considera o seu 

estado de saúde e o reflexo disso em sua vida cotidiana (SOUSA et al., 2017). A abordagem 

na saúde inerente à qualidade de vida também perpassa por questões relacionadas ao estilo de 

vida (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2004). 

Nos âmbitos dos estudos de saúde coletiva e das políticas públicas, o interesse para o 

estudo da qualidade de vida ganha destaque nas avaliações de efetividade, eficácia, eficiência 

e impacto em grupos de pessoas com doenças graves, bem como também tem sido útil na 

aplicação de procedimentos cujo objetivo diz respeito ao controle de problemas de saúde 

(SANTOS et al., 2016).  

A depender dos interesses científicos e de quais elementos da qualidade de vida se 

pretendem investigar, bem como a forma de operacionalização da pesquisa, é citada uma 

diversidade de abordagens e indicadores adotados para mensuração da qualidade de vida 

(PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). Embora seja denominada como uma área que se 

encontra em processo de delimitação de espaço e reafirmação de conceitos, sua melhor 

compreensão perpassa por uma abordagem complexa que envolve o ser humano e o meio 

socioeconômico e cultural em que vive (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Nesse sentido, estudos desenvolvidos com enfoque na qualidade de vida buscam 

centrar em abordagem que envolve um universo amplo, de vários contextos inerentes à vida 

dos pesquisados, como questões sociais, econômicas e de saúde propriamente dita, cuja 

análise pode ocorrer por diferentes procedimentos e com base em uma literatura que 

contempla diversas áreas do conhecimento (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).  

Salienta-se o enfoque nas disfunções associadas a enfermidades e sua repercussão na 

vida do paciente, bem como a compreensão que este tem sobre sua qualidade de vida no 

trabalho e no desempenho de atividades cotidianas, que assumem um status de relevância 

para o direcionamento da conduta terapêutica (DOMINGUES; OLIVEIRA; MARQUES, 

2018). Dentre vários estudos sobre qualidade de vida na área da saúde, prioriza-se um olhar 

no âmbito da hanseníase, doença complexa com as mais diversas repercussões de ordem física 

e consequências em aspectos psicológicos, sociais e culturais, que também influencia a 

qualidade de vida daqueles por ela acometidos. Sendo esse um quadro que requer 
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conhecimento para tomada de decisão no tocante à sua recuperação (CABRAL, 2016; 

VIANA et al., 2017). 

Para tanto, pesquisas que mensuram aspectos subjetivos ganham relevância. Por dizer 

respeito à percepção individual, buscam responder e descrever perfis que refletem a qualidade 

de vida de uma dada população, e tendo sempre como base o multiculturalismo existente em 

nossa sociedade. A percepção subjetiva e individual dos sujeitos é a força motriz que 

possibilita de fato falar em qualidade de vida, o que não significa dizer que apenas o mero 

questionamento pessoal seja suficiente para atender a contento o problema que se discute.  

Assim, tanto uma mensuração mais objetiva, quanto a avaliação da percepção individual são 

objeto de instrumentos que devem avaliar a qualidade de vida (ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES, 2012). 

A qualidade de vida tem sua abordagem como sinônimo de satisfação pessoal, 

felicidade, saúde, boas condições de moradia, cujos indicadores podem ser mensurados a 

partir de pontos objetivos como a renda, ou de aspectos subjetivos como a satisfação diante de 

certos elementos da vida (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). Portanto, torna-se um 

modo de estabelecer valores na medida em que qualifica algo mediante sua estipulação em 

uma escala que varia do ruim para o bom.  Mas essa mensuração é subjetiva, de modo que 

aquilo considerado bom para uns pode não ser para outros (BETTI, 2002). 

Dadas as subjetividades envolvidas, a alteridade, os mecanismos de enfrentamento e a 

garantida do que seja qualidade de vida, numa perspectiva mais conceitual, e na dificuldade 

de mensurar as dimensões que a circunscrevem (desde aspectos conceituais e da forma de 

apreensão da realidade do ponto de vista físico, psicológico, das relações sociais e ambiental), 

exigiu esforço para adequar um instrumento capaz de contemplar essas dimensões, 

quantificando-as, mediante escores, testagens e aplicação multicêntrica em diversos países 

após adaptações e validações no campo da saúde. 

Reconhece-se a utilização de tais instrumentos na área da saúde como preponderantes 

por ampliarem o espectro de avaliação da saúde (em sua forma ampliada) de grupos e 

sociedades, com a vantagem de favorecer comparações dos resultados entre eles (PEREIRA; 

TEIXEIRA; SANTOS, 2012).  

Exemplifica-se através do questionário WHOQoL-100, desenvolvido pela OMS para 

mensurar aspectos relacionados ao bem-estar geral e condições de saúde dos sujeitos. A verão 

simplificada desse instrumento denomina-se WHOQoL-Bref, composto por 26 questões, 

distribuídas em quatro domínios (físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente) para 

avaliação da qualidade de vida (FLECK, 2000), adotado, preferencialmente, no presente 
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estudo sobre associação do grau de incapacidade física, limitação de atividades e participação 

social com qualidade de vida em pessoas que receberam alta em hanseníase. 

Frente ao exposto, estudos sobre a qualidade de vida assumem relevância na 

cotidianidade do ser humano e dos processos de produção do conhecimento como um 

arcabouço teórico-metodológico ainda em construção, portanto, heurístico, polissêmico e 

multifatorial. 
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4 OBJETIVOS 

  

 A seguir, são descritos os objetivos geral e específicos, os quais designam a finalidade 

do presente trabalho. 

 

4.1 Objetivo geral 

 

• Avaliar a associação existente do grau de incapacidade física, limitação de atividades e 

participação social com a qualidade de vida de pessoas que receberam alta em 

hanseníase 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever a caracterização sociodemográfica, de tratamento e clínica em usuários que 

receberam alta em hanseníase; 

• Dimensionar o grau de incapacidade física nos usuários que receberam alta por cura 

em hanseníase; 

• Estimar a limitação de atividade de usuários que receberam alta em hanseníase; 

• Dimensionar o nível de restrição à participação social na alta em hanseníase; 

• Descrever a qualidade de vida de egressos por cura do tratamento de hanseníase. 
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5 MÉTODO 

  

 Descrevem-se o tipo de estudo, local em que foi realizado, população, amostra, como 

se deu a coleta de dados, os instrumentos utilizados com descrição das variáveis do estudo, 

forma de análise dos dados e as considerações éticas para realização da pesquisa. 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

O desenho metodológico do trabalho consiste em um estudo observacional,analítico, 

de delineamento transversal, que encerra dados quantitativos.  

No estudo analítico o pesquisador se propõe a testar hipóteses ou estabelecer 

associações de correlações ou inferências, uma vez que os dados coletados não respondem por 

si às questões de pesquisa, fazendo-se necessária a inferência estatística (POLIT; BECK, 

2011). 

O delineamento transversal, também chamado de estudo de prevalência, é um estudo 

observacional epidemiológico onde todas as medições são feitas num único "momento", não 

existindo, portanto, período de seguimento dos indivíduos. Tem a finalidade de descrever 

padrões de doenças na população ou testar hipóteses relacionadas com o processo saúde e 

doença. É um tipo de estudo voltado para populações bem definidas e permite reconhecer 

grupos vulneráveis, de acordo com a extensão ou gravidade do problema de saúde 

(SANTANA; CUNHA, 2013).  

Na pesquisa quantitativa as informações e dados colhidos são mensuráveis e, portanto, 

apresentados em forma numérica para que possam ser analisados e classificados 

estatisticamente, estabelecendo-se uma relação de causa-efeito (POLIT; BECK, 2011). 

 

5.2 Local de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Município de Natal/RN, o qual possui uma população 

estimada de 869.954 natalenses em 2015, distribuídos em uma área territorial de 167.264km², 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE, 2016).Natal, como 

território sanitário, encontra-se dividido em cinco distritos: Distrito Sanitário Norte I, Norte 

II, Sul, Leste e Oeste. Ao considerar todos os distritos sanitários, soma-se um total de 52 
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unidades de saúde que desenvolvem ações voltadas para a APS, conforme o exposto no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Distribuição dos serviços de saúde que desenvolvem ações voltadas para a Atenção Primária em 
Saúde, por distrito sanitário no Município de Natal/RN, 2018 

Distrito Sanitário 
Norte I 

Distrito Sanitário 
Norte II 

Distrito 
Sanitário Sul 

Distrito 
Sanitário Leste 

Distrito Sanitário 
Oeste 

Unidade de Saúde 
Pajuçara 

Unidade de Saúde 
Bela Vista 

Centro de Saúde 
Candelária 

ESF da Guarita 
ESF da Família de 

Bom Pastor 

ESF* Nova Natal 
ESF Parque dos 

Coqueiros 
Centro de Saúde 

Mirassol 
ESF Passo da 

Pátria 
ESF Cidade Nova 

ESF de Gramoré ESF Vale Dourado 
Centro de Saúde 

Jiqui 
Unidade de Saúde 

de Lagoa Seca 
ESF Nova Cidade 

ESF da África ESF de Soledade II 
Centro de Saúde 

Pirangi 
ESF Aparecida ESF Nazaré 

ESF da Redinha ESF de Igapó 
Centro de Saúde 

Nova 
Descoberta 

Unidade de Saúde 
Mãe Luiza 

ESF Felipe Camarão - 
II 

ESF Nordelândia ESF Panatis 
Centro de Saúde 
Cidade Satélite 

Unidade de Saúde 
São João 

ESF Felipe Camarão - 
III 

ESF Cidade Praia ESF Potengi 
Unidade Mista 

de Cidade 
Satélite 

ESF Rocas ESF Guarapes 

ESF José Sarney ESF de Santarém 
Centro de Saúde 

Ponta Negra 

Unidade de Saúde 
Familiar 

Comunitária 
ESF Bairro Nordeste 

ESF Pompeia 
ESF de Santa 

Catarina 
ESF de Planalto - ESF Km 6 

ESF Vista Verde ESF de Soledade I - - 
ESF da Família Monte 

Líbano 
ESF Parque das 

Dunas 
ESF Parque das 

Mangueiras 
- - 

Unidade de Saúde 
Quintas 

Centro de Saúde 
Alto da Torre 

- - - 
Unidade de Saúde 
Novo Horizonte 

Fonte: Site oficial da prefeitura de Natal/RN <http://www.natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-180.html>. 
*ESF: Estratégia Saúde da Família 

 
 Além das unidades de APS, o tratamento da hanseníase se dá em centros de referência: 

o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e o Hospital Gizelda Trigueiro (HGT). 

 
5.3 População e amostra 
  

 Mediante consulta ao site do DATASUS em março de 2017, identificou-se que os 

dados estavam atualizados até o ano de 2015, constando 169 casos de hanseníase curados nos 

últimos cinco anos (2011 a 2015) no Município de Natal/RN, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Número de casos novos de hanseníase curados por ano em Natal/RN, 2018 
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Casos curados 35 40 41 35 18 169 
Fonte: DATASUS 
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Porém, o banco de dados de notificações de hanseníase da Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Município de Natal apresenta 214 casos de hanseníase notificados nos anos de 2011 

a 2015, considerando-se essa a população de referência para o estudo. Trata-se de uma 

população finita, uma vez que se constitui de um universo limitado com possibilidade de 

enumeração dos elementos que o formam (MARCONI; LAKATOS, 2017). Ratifica-se que tal 

incongruência entre os dados apresentados pelo DATASUS e a Secretaria de Vigilância em 

Saúde do Município de Natal indica uma possível desorganização no sistema de notificação 

de casos de hanseníase. 

A população de referência foi submetida aos critérios de elegibilidade, obtendo-se a 

população-alvo do estudo constituída por 113 indivíduos. Incluíram-se na população-alvo 

aqueles usuários egressos do tratamento de hanseníase que concluíram a PQT nos anos de 

2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, em tempo padronizado pela OMS, conforme a classificação 

operacional; cadastrados no banco de dados do Núcleo de Agravos Notificáveis da Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal; que realizaram o tratamento em Natal; residentes no endereço 

cadastrado no banco de dados ou que utilizam o mesmo número de telefone, a fim de permitir 

o contato com o possível participante da pesquisa; com idade mínima de 18 anos; e vivo.  

Excluíram-se aqueles indivíduos com barreiras de comunicação que poderiam 

prejudicar a efetivação da entrevista; pessoas com sofrimento psíquico; indivíduos com 

comprometimento neurológico por causa não relacionada à hanseníase; pacientes internados; 

bem como aqueles cujos endereços não estavam cadastrados corretamente para permitir 

acesso ao local de residência do usuário. 

A descrição dos casos da população de referência que não constituiu a população-alvo 

após critérios de exclusão está descrita no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Casos da população estimada que não constituíram a população-alvo. Natal/RN, 2018 

SITUAÇÃO CONFORME CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO TOTAL DE PESSOAS 

1. Menor de 18 anos de idade 1 

2. Diagnóstico de hanseníase equivocado (não concluiu PQT) 2 

3. Pessoa com Alzheimer 3 

4. Óbito 6 

5. Endereço não encontrado 24 

6. Mudou de endereço e de telefone 65 

Total de indivíduos excluídos da população estimada 101 
Fonte: elaboração própria. 
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A partir da população-alvo determinou-se o tamanho da amostra da pesquisa, 

utilizando a fórmula proposta para cálculo do tamanho mínimo da amostra (BARBETTA, 

201), conforme o cálculo expresso abaixo: 

 

n0 = 
1 

n= 
N x n0 

E0
2 N + n0 

 

Considerando: 

• N: tamanho da população = 113 indivíduos; 

• n: tamanho da amostra; 

• no: primeira aproximação do tamanho da amostra; e 

• Eo: erro amostral tolerável.  

 

Ao admitir na primeira aproximação um erro amostral tolerável de 5%, tem-se 

Eo=0,05. Aplicando a fórmula: 

 

no = 
�

�,�� � �,��
= 400 

 

Portanto, calculando a amostra de usuários tem-se: 

 

n = 
��
����

������
= 88,10 

 

Desse modo, a amostra foi composta por 90 usuários que receberam alta em 

hanseníase, considerando o arredondamento para mais, selecionados mediante sorteio no 

Excel a partir do banco de dados do Núcleo de Agravos Notificáveis da Secretaria Municipal 

de Saúde de Natal, em que constam os casos notificados de hanseníase. Trata-se, portanto, de 

uma amostra aleatória simples, por selecionar os participantes do estudo ao acaso (VIEIRA, 

2016). 

 

5.4 Coleta de dados 

 

Neste tópico, descrevem-se informações relacionadas aos instrumentos utilizados para 

fazer o levantamento de dados e suas etapas consideradas. 
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5.4.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevista como técnica de pesquisae da 

avaliação clínica dos participantes do estudo. Os dados foram registrados em cinco 

instrumentos, conforme o apresentado no Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Instrumentos de coleta de dados que utilizados na pesquisa. Natal/RN, 2018 

INSTUMENTOS ITEM 
1. Instrumento de caracterização clínica e social. APÊNDICE A 

2. Ficha de Avaliação Neurológica da Função Neural e Complicações. ANEXO A 

3. Escala SALSA para dimensionar a limitação de atividade. ANEXO B 
4. Escala de Participação para dimensionar a restrição à participação social. ANEXO C 
5. WHOQoL-bref* para avaliar a qualidade de vida dos usuários que se encontram no 
pós-alta da hanseníase. 

ANEXO D 

Fonte: elaboração própria. 
* Questionário breve de Qualidade de Vida. 

 

As informações clínicas de pacientes que se encontram naalta em hanseníase 

(APÊNDICE A) foram capturadas do banco de dados do Núcleo de Agravos Notificáveis da 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal, em que estão cadastrados. 

O grau de incapacidade física em que se encontravam os participantes do estudo se 

deu mediante a Ficha de Avaliação Neurológica da Função Neural e Complicações do MS 

(ANEXO A), que permite a classificaçãodas deficiências em Graus de Incapacidade 0, 1 e 2. 

São avaliados os olhos direito e esquerdo (D e E), as mãos (D e E) e os pés (D e E), de modo 

que o grau máximo de incapacidade encontrado em um desses segmentos corpóreos é 

registrado como sendo o Grau de Incapacidade Física em que o paciente se encontra. A fim de 

realizar o exame físico foram utilizados os seguintes materiais: lanterna, fio dental 

(sensibilidade da córnea) e caneta. 

Para o dimensionamento da limitação de atividade utilizou-se escala SALSA - 

(ANEXO B), desenvolvida para aplicação em neuropatias periféricas, com versão em 

português já validada no Brasil. Tal escala proporciona o dimensionamento da extensão da 

limitação de atividade e o riscode se aumentarem as deficiências.Gera um escore final que 

varia de 1 a 80, apresentando as seguintes estratificações: sem limitação (até 24); leve 

limitação (25 a 39); moderada limitação (40 a 49); grave limitação (50 a 59); e extrema 

limitação (60 a 80) (MONTEIRO et al., 2014). 

Avaliou-se a participação social quanto à restrição (percebida) mediante o uso da 

Escala de Participação (ANEXO C), a qual também possui versão validada no português e é 

composta pelos seguintes domínios: aprendizagem e aplicação do conhecimento; 
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comunicação; mobilidade; autocuidado; vida doméstica; interações interpessoais; áreas 

principais da vida (trabalho, educação, emprego, vida econômica, etc.); comunitário, social e 

cívica. É composta por 18 itens e o escore final da escala varia de 0 a 90, onde de 0 a 12 não é 

identificada restrição à participação. Acima desse valor, identificam-se diferentes graus de 

restrição: leve restrição (13 a 22), moderada restrição (23 a 32), grande restrição (33 a 52) e 

extrema restrição (53 a 90) (6,13) (BARBOSA et al., 2008). 

O WHOQoL-bref (ANEXO D), proposto pela OMS e validado para o português, não 

tem um ponto de corte que defina a qualidade de vida como ruim ou boa, mas as respostas 

seguem uma escala Likert de 1 a 5 e, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. 

Utiliza-se de escala de respostas de intensidade (nada-extremamente), capacidade (nada-

completamente), frequência (nunca-sempre) e avaliação (muito insatisfeito-muito satisfeito; 

muito ruim-muito bom). Os resultados obtidos são convertidos em uma escala que varia de 0 

a 100(FLECK et al., 2000).  

O WHOQoL-bref é composto por 26 perguntas. A primeira questão refere-se à 

qualidade de vida de modo geral e a segunda, à satisfação com a própria saúde. As outras 24 

estão divididas nos domínios físico, psicológico, meio ambiente e das relações sociais 

(FLECK et al., 2000).  

O domínio físico é composto por sete questões (3. Dor e desconforto; 4. Energia e 

fadiga; 10. Sono e repouso; 15. Mobilidade; 16. Atividades da vida cotidiana; 17. 

Dependência de medicação ou de tratamentos; 18. Capacidade de trabalho).Seis questões 

abordam o domínio psíquico (5. Sentimentos positivos; 6. Pensar, aprender, memória e 

concentração; 7. Autoestima; 11. Imagem corporal e aparência; 19. Sentimentos negativos; 

26. Espiritualidade/religião/crenças pessoais) (FLECK et al., 2000). 

O domínio ambiente é composto por oito questões (8. Segurança física e proteção; 9. 

Ambiente no lar; 12. Recursos financeiros; 13. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade; 14. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; 23. Participação 

em, e oportunidades de recreação/lazer; 24. Ambiente físico: poluição/ruído/trânsito/clima; 

25. Transporte). O domínio social é composto por apenas três perguntas (20. Relações 

pessoais; 21. Suporte social; 22. Atividade sexual) (FLECK et al., 2000).  

 

5.4.2 Etapas para a coleta de dados 

 

Com a população-alvo identificada no banco de dados do Núcleo de Agravos 

Notificáveis da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, iniciou-se o sorteio dos possíveis 
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participantes do estudo. Uma vez selecionados, manteve-se contato via telefone (ou indo 

diretamente ao endereço, quando o contato telefônico não era possível) a fim de realizar o 

convite para participar do estudo, esclarecer seus propósitos e agendar a entrevista. Quando 

não foi possível a realização da entrevista com o indivíduo sorteado, realizou-se sorteio de 

mais um candidato, até alcançar os 90 participantes. 

O Fluxograma 1 representa as etapas de identificação do participante para realização 

da entrevista. 

 

Fluxograma 1 – Identificação do participante para realização da entrevista, 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: elaboração própria. 
 

Definido o participante do estudo, foram realizados a entrevista e o exame físico a fim 

de estimar o grau de incapacidade física. Posteriormente, retornou-se ao banco de dados do 

Núcleo de Agravos Notificáveis da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN a fim de 

colher informações clínicas do paciente e completar o questionário de caracterização de 

tratamento e clínica da amostra de usuários. As etapas para a coleta de dados estão dispostas 

no Quadro 5. 

 

Sorteio de 
participantes 

Aceitou participar 
do estudo? 

Realização da 
entrevista 

Contato com indivíduo foi 
possível? 

Sim 

Não 

Sim 

Não 
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Quadro 5 – Etapas para coleta de dados. Natal/RN, 2018 

COLETA DE DADOS 

ETAPA AÇÃO FINALIDADE 

1a Sorteio e identificação de participante do estudo. Recrutar participantes para o estudo. 

2ª Contato pessoal com o participante do estudo. 
Aplicação dos questionários e realização de 
exame físico. 

3ª 
Retorno ao banco de dados do Núcleo de Agravos 
Notificáveis da Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal. 

Colher informações de tratamento e clínicas do 
participante. 

Fonte:elaboração própria. 
 

5.5 Variáveis do estudo 

  

 A descrição das variáveis de cunho sociodemográfico está disposta no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Variáveis do sociodemográficas. Natal/RN, 2018 

Evento Variável Descrição Classificação 
Categorias/Escala de 

medida 

Caracterização 
sociodemográfica 
 

Sexo 
Sexo do participante 

em estudo. 
Categórica 

nominal 
Masculino; 
Feminino. 

Idade 
Em anos. 

Quantitativo 
discreto 

18-88  

Faixa etária. 
Categórica 

nominal 
Até 59 anos; 

60 anos ou mais. 

Etnia 

Caracterização 
daetnia do 

participante do 
estudo. 

Categórica 
nominal 

Branco; não branco. 

Estado civil  

Caracterização do 
estado civil do 
participante do 

estudo. 

Categórica 
nominal 

Casado ou união estável; 
Solteiro;Separado ou 

divorciado;Viúvo. 

Escolaridade 

Referente ao grau 
máximo de instrução 

adquirido pelo 
participante do 

estudo. 

Categórica 
nominal 

Sem escolaridade; Ensino 
Fundamental; Ensino médio; 

Ensino superior; Pós-
graduação. 

Ocupação 

Referente à principal 
ocupação/profissão 
do participante do 

estudo. 

Categórica 
nominal 

Do lar; Autônomo, 
Profissional liberal; 

Aposentado; Estudante; 
Outros. 

Renda familiar 
Valor total da renda 
familiar, em reais. 

Quantitativa 
contínua 

Valor total 
Renda per 

capita 
Número de 

habitantes em 
domicílio 

Número de 
habitantes residentes 

no domicílio  

Quantitativa 
discreta 

Valor total 

Fonte: elaboração própria. 
 

O Quadro 7 apresenta as variáveis de caracterização do tratamento realizado pelos 

participantes do estudo. 
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Quadro 7 – Variáveis que caracterizam o tratamento realizado. Natal/RN, 2018 

Evento Variável Descrição Classificação 
Categorias / Escalas de 

Medida 

Caracterização 
do tratamento 

Início do 
tratamento 

Ano de início do 
tratamento  

Categórica 
nominal  

2011; 2012; 2013; 2014; 
2015.  

Local do 
tratamento  

Nível de atenção em 
saúde em que 

realizou o tratamento  

Categórica 
nominal  

Unidade de referência; APS  

Modo de entrada  
Modo de entrada do 

paciente no 
sistema  

Categórica 
nominal  

Caso novo; Transferência.  

Modo de 
detecção  

Modo de detecção 
do paciente  

Categórica 
nominal  

Encaminhamento; Demanda 
espontânea; Busca ativa; 
Exame de contatos; Não 

informado.  

Realização do 
tratamento  

Modo de realização 
do tratamento  

Categórica 
nominal  

Realizou regularmente; 
Abandonou alguma vez.  

Familiar 
apresentou 
hanseníase 

Se mais algum 
membro da família 

apresentou 
hanseníase 

Categórica 
nominal  

Sim; Não 

Retorno ao 
serviço de 

saúdeapós a alta  

Se o paciente 
realizou algum 

acompanhamento 
após a alta 

medicamentosa  

Categórica 
nominal  

Sim; Não 

Fonte: elaboração própria. 
 

No Quadro 8 estão descritas as variáveis de caracterização clínica. 

 

Quadro 8 - Caracterização clínica relacionada à doença.Natal/RN, 2018 
Evento Variável Descrição Classificação Categorias  

Caracterização 
clínica 

Modo de 
entrada 

Modo de entrada do paciente no 
sistema. 

Categórica 
nominal 

Caso novo; 
Transferência; 

Recidiva 

Modo de 
detecção 

Modo de detecção do paciente. 
Categórica 

nominal 

Encaminhamento; 
Demanda 

espontânea; Busca 
ativa; Outros 

Baciloscopia Resultado do exame de baciloscopia. 
Categórica 

nominal 

Positivo; 
Negativo;  

Não realizada/não 
informada 

Manifestação 
Clínica 

Está relacionada ao tipo de resposta do 
organismo ao bacilo M. leprae. 

Categórica 
nominal 

Indeterminada; 
Tuberculoide; 
Virchowiana; 

Dimorfa. 

Classificação 
operacional 

Paucibacilar (PB): até 5 lesões na pele 
com baciloscopia negativa. 

Multibacilar (MB): mais de 5 lesões 
na pele ou, independentemente do 
número de lesões, baciloscopia for 

positiva. 

 
Categórica 

nominal 

 
PB; 
MB. 

Avaliar o grau 
de 

Grau de 
incapacidade 

0= Nenhum problema com os olhos, 
mãos e pés devido à hanseníase. 

Categórica 
Ordinal 

0; 
I; 
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Evento Variável Descrição Classificação Categorias  
incapacidade 

física no início 
e no final do 
tratamento 

física I= Diminuição ou perda da 
sensibilidade nos olhos. 

Diminuição ou perda da sensibilidade 
nas mãos e/ou pés. 

II= Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio; 
triquíase; opacidade corneana central; 
acuidade visual menor que 0,1 ou não 

conta dedos a 6m. 
Mãos: lesões tróficas e/ou lesões 

traumáticas; garras; reabsorção; mão 
caída. 

Pés: lesões tróficas e/ou traumáticas; 
garras; reabsorção; pé caído; 

contratura do tornozelo. 

II. 

Reação 
hansênica 
durante o 

tratamento 

Se o usuário 
teve algum 

tipo de reação 
hansênica no 
tratamento. 

Reação hansênica tipo I ou reversa 
(RR): está envolvida a imunidade 

celular;Reação hansênica tipo II com 
os tipos eritema nodoso hansênico 
(ENH), eritema polimorfo (EP) e 

eritema nodoso necrotizante (ENN), 
com participação mais efetiva da 

imunidade humoral. 

Categórica 
Ordinal 

Reação tipo I; 
Reação tio II; 

Reação tipos I e II; 
Não informado 

Fonte: elaboração própria. 
 

No Quadro 9 estão dispostas as variáveis que caracterizam eventos mensurados após a 

alta: incapacidade física, limitação de atividade, restrição à participação social e qualidade de 

vida. 

 

Quadro 9 – Caracterização de eventos mensurados após a alta. Natal/RN, 2018 

Evento Variável Descrição Classificação 
Categorias Escalas 

deMedida 

Avaliar o 
grau de 

incapacidade 
física no 

momento da 
coleta de 

dados 

Grau de 
incapacidade 

física 

0= Nenhum problema com os olhos, 
mãos e pés devido à hanseníase. 

I= Diminuição ou perda da 
sensibilidade nos olhos. 

Diminuição ou perda da sensibilidade 
nas mãos e/ou pés. 

II= Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio; 
triquíase; opacidade corneana central; 
acuidade visual menor que 0,1 ou não 

conta dedos a 6m. 
Mãos: lesões tróficas e/ou lesões 

traumáticas; garras; reabsorção; mão 
caída. 

Pés: lesões tróficas e/ou traumáticas; 
garras; reabsorção; pé caído; contratura 

do tornozelo. 

Categórica 
Ordinal 

0; 
I; 
II. 

Dimensionar 
a limitação 
de atividade 

Limitação de 
atividade  

Escala SALSA – o escore final varia de 
1 a 80: 

Sem limitação (até 24) 
Leve limitação (25 a 39) 

Moderada limitação (40 a 49) 
Extrema limitação (60 a 80) 

 
Categórica 

Ordinal 

Sem limitação; 
Leve limitação; 

Moderada 
limitação; 

Extrema limitação. 

Dimensionar 
a restrição à 

Restrição à 
participação 

Escala de Participação - o escore final 
varia de 0 a 90: 

Categórica 
Ordinal 

Sem restrição à 
participação; Leve 
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Evento Variável Descrição Classificação 
Categorias Escalas 

deMedida 
participação 

social 
percebida 

social 
 

Sem restrição à participação (0-12) 
Leve restrição (13 a 22) 

Moderada restrição (23 a 32) 
Grande restrição (33 a 52) 
Extrema restrição (53 a 90) 

restrição; Moderada 
restrição; Grande 
restrição; Extrema 

restrição. 

Dimensionar 
a qualidade 

de vida 

Qualidade de 
vida: geral, 

físico, 
psicológico, 

social e 
ambiental 

26 perguntas cujas respostas seguem 
uma escala Likerte, quanto maior a 

pontuação, melhor a qualidade de vida. 

Quantitativa 
discreta 

0-100 

Fonte: elaboração própria. 
  

 Ressalta-se que as variáveis incapacidade física, limitação de atividade e restrição à 

participação social foram recategorizadas quanto à sua presença ou ausência, e a qualidade de 

vida, conforme a sua tendência em apresentar melhor ou pior qualidade de vida, de acordo 

com o Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Caracterização de eventos mensurados após a alta recategorizados. Natal/RN, 2018 

Evento Variável Descrição Classificação 
Categorias 

Escalas 
deMedida 

Recategorização 
do grau de 

incapacidade 
física avaliado 
no momento da 
coleta de dados 

Algum grau 
de 

incapacidade 
física 

Ausente: nenhum problema com os 
olhos, mãos e pés devido à 

hanseníase; 
Presente: algum problema com os 

olhos, mãos e pés devido à 
hanseníase, em grau I ou II. 

Categórica 
Ordinal 

Ausente; 
Presente. 

Recategorização 
da limitação de 

atividade 

Limitação de 
atividade  

Ausente: sem limitação de 
atividade(até 24); 

Presente: algum grau de limitação de 
atividade (25 a 80). 

Categórica 
Ordinal 

Ausente; 
Presente. 

Recategorização 
da restrição à 
participação 

social percebida 

Restrição à 
participação 

social 

Ausente: sem restrição à participação 
social (0-12); 

Presente: algum grau de restrição à 
participação social (13 a 90). 

Categórica 
Ordinal 

Ausente; 
Presente. 

Recategorização 
da qualidade de 

vida 

Qualidade de 
vida: geral, 

físico, 
psicológico, 

social e 
ambiental 

Tendência à pior qualidade de vida: 
atingiu escores de 0-49;  

Tendência à melhor qualidade de vida: 
atingiu escores de 50-100. 

Categórica 
Ordinal 

Pior qualidade de 
vida;  

Melhor qualidade 
de vida. 

Fonte: elaboração própria. 
 

5.6 Análise dos dados 

 

Os dados coletados para caracterização dos participantes do estudo e osobtidos 

mediante a aplicação da Ficha de Avaliação Neurológica da Função Neural e Complicações, 

escala SALSA, Escala de participação e WHOQoL-bref foram tabulados em planilha no 
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programa estatístico Statistical Productand Service Solutions (SPSS), posteriormente 

submetido à análise estatística e apresentados em forma de tabelas. 

O SPSS é um software utilizado para manipulação, análise, realização de testes 

estatísticos, bem como apresentação de resultados provenientes da análise de dados 

quantitativos, predominantemente. Consiste em um programa informacional utilizado para 

análise estatística tendo como vantagens: facilidade de utilização, possibilidade de realizar 

análise complexas e apresentação de resultados em gráficos. Contudo, os resultados 

estatísticos obtidos requerem domínio dos conceitos relacionados à análise estatística a fim de 

evitar viés, conclusões e interpretações errôneas (MARÔCO, 2014). 

Em se tratando de uma amostra composta por 90 sujeitos, utilizou-se o teste de 

Kolmogorov-Smirnov com a finalidade de avaliar a distribuição da normalidade dos dados 

coletados. Observou-se que apenas as variáveis “idade” e o domínio ambiental da qualidade 

de vida apresentaram distribuição de normalidade, optando-se, portanto, por trabalhar com 

testes não paramétricos. 

As variáveis categóricas: sexo, faixa etária, etnia, estado civil, escolaridade, ocupação, 

início do tratamento, local do tratamento, modo de entrada, modo de detecção, realização do 

tratamento, familiar com hanseníase, retorno ao serviço de saúde após a alta, baciloscopia, 

manifestação clínica, grau de incapacidade no início e final do tratamento, desenvolvimento 

de reação hansênica durante o tratamento, grau de incapacidade física na coleta, limitação de 

atividade e restrição à participação social foram submetidos à análise de qui-quadrado de 

Pearson (ou exato de Fisher, na impossibilidade de utilizar o qui-quadrado de Pearson), em 

função da classificação operacional, considerando significância estatística para p <0,05. 

Para as variáveis quantitativas: idade, número de habitantes no domicílio, renda 

familiar, renda per capita, qualidade de vida (total) e qualidade de vida por domínio (físico, 

psicológico, ambiente e relações sociais), foram calculados os valores máximo, mínimo e 

percentis, mantendo a correspondência à variável classificação operacional, com análise do 

teste de Mann-Whitney, considerando significância estatística para p <0,05.  

Mensurou-se a distribuição da qualidade de vida pelas variáveis recategorizadas 

quando à sua presença ou ausência (incapacidade física, limitação de atividade e restrição à 

participação social) em função da classificação operacional, mediante o teste de Mann-

Whitney; bem como fez-se a análise de qui-quadrado de Pearson (ou exato de Fisher) com 

relação à presença ou ausência de incapacidade física, limitação de atividade e restrição à 

participação social pela qualidade de vida categorizada (pior ou melhor qualidade de vida). 
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5.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 

O presente relatório de pesquisa respeita o ser humano em seus direitos e não infringe 

aos preceitos éticos e morais no campo científico. Fundamenta-se na Resolução nº 466 de 12 

de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre pesquisas que 

envolvem seres humanos (BRASIL, 2013). Desse modo, a realização do estudo foi submetida 

à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com Parecer 

Consubstanciado número 2.054.508 e CAAE 64874316.3.0000.5537 (ANEXO E). 

De antemão, atendendo às etapas da submissão à Plataforma Brasil e definição pelo 

CEP da UFRN, foi solicitada a autorização institucional para realização da pesquisa à 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal, mediante a assinatura da carta de anuência, bem 

como assinatura do termo de concessão para coleta de dados no banco de dados do Núcleo de 

Agravos Notificáveis da Secretaria Municipal de Saúde. 

Os participantes da pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos e a importância 

deste estudo e aos que concordaram em participar solicitou-se a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B). Garantiram-se o caráter 

confidencial do estudo (ANEXO F), a privacidade das informações, a proteção da imagem, a 

não estigmatização dos sujeitos e a não utilização das informações em prejuízo das pessoas 

envolvidas. 
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6 RESULTADOS 

 

 A seguir, apresenta-se a análise dos dados em função da classificação operacional. A 

Tabela 1 descreve os resultados mensurados para a caracterização sociodemográfica, 

ressaltando-se que, embora não apresentem significância estatística, existem diferenças entre 

os resultados encontrados. 

 

Tabela 1 – Distribuição sociodemográfica em função da classificação operacional. Natal/RN, 2018 

Perfil sociodemográfico 
Multibacilar Paucibacilar Total 

Qui-quadrado de 
Pearson 

n % n % n % p-valor 
Sexo       

0,708 Feminino 21 23,3 34 37,8 55 61,1 
Masculino 12 13,3 23 25,6 35 38,9 
Faixa etária (anos)       

0,489 Até 59 19 21,1 37 41,1 56 62,2 
A partir de 60 14 15,6 20 22,2 34 37,8 
Estado civil       

0,956 
Casado ou com companheiro 19 21,1 36 40,0 55 61,1 
Solteiro 08 8,9 12 13,3 20 22,2 
Separado ou divorciado 03 3,3 05 5,6 08 8,9 
Viúvo 03 3,3 04 4,4 07 7,8 
Etnia       

0,107 Não branca 22 24,4 28 31,1 50 55,6 
Branca 11 12,2 29 32,2 40 44,4 
Escolaridade       

0,970 
Fundamental 16 17,8 25 27,8 41 45,6 
Médio 10 11,1 20 22,2 30 33,3 
Superior 04 4,4 07 7,8 11 12,2 
Sem escolaridade 03 3,3 05 5,6 08 8,9 
Ocupação/profissão        
Do lar 14 15,6 12 13,3 26 28,9 
Aposentado 08 8,9 14 15,6 22 24,4 
Autônomo 05 5,6 13 14,4 18 20,0 0,336 
Outros 05 5,6 13 14,4 18 20,0 
Profissional liberal 01 1,1 04 4,4 05 5,6 
Estudante 00 0,0 01 1,1 01 1,1 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Constatou-se a predominância de indivíduos do sexo feminino (61,1%), com 

proporção de um homem a cada 1,57 mulheres. Entre os 90 participantes, a maior parte estava 

inserida na faixa etária até 59 anos (62,2%), possuía companheiro (61,1%), era de etnia não 

branca (55,6%) e atingiuo ensino fundamental (45,6%). Todas essas variáveis predominaram 

na classificação operacional PB. Ao considerar a variável ocupação, foram mais frequentes a 

observações “do lar” para aos casos MB (15,6%) e “aposentado” para os PB (15,6%). 

Na Tabela 2 demonstra-sea distribuição das variáveis escalares de caracterização 

sociodemográfica em função da classificação operacional. Não se observou significância 
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estatística na distribuição da idade, número de membros no domicílio, renda familiar e renda 

per capita entre as categorias da classificação operacional. Contudo, ressalva-se que a idade 

variou de 22 a 85 anos nos casos MB e de 18 a 88 anos nos PB. O número de membros 

residentes no mesmo domicílio do entrevistado foi equânime para os casos MB e PB, 

variando de um a seis, com 50% da amostra residindo com cerca de três membros no 

domicílio. A renda familiar girava em torno do R$1.800,00, ou seja, a maior parte dos 

entrevistados apresentava a renda per capita inferior a um salário mínimo (estipulado no valor 

de R$ 954,00 no ano de 2018).  

 

Tabela 2 – Distribuição de variáveis sociodemográficas escalares em função da classificação operacional. 
Natal/RN, 2018 

Variável 
Multibacilar Paucibacilar Mann-

Whitney 
Mín. Máx. 

Percentil 
Mín. Máx. 

Percentil 
25 50 75 25 50 75 p-valor 

Idade 22,0 85,0 42,0 58,0 64,0 18,0 88,0 40,0 52,0 63,0 0,317 
Membros 

no 
domicílio 

1,0 5,0 2,0 3,0 4,0 1,0 6,0 3,0 3,0 4,0 0,056 

Renda 
familiar* 800,00 7000,00 937,00 1800,00 560,00 350,00 10000,00 937,00 1874,00 624,67 0,175 

Renda 
per 

capita 
187,40 3000,00 450,00 560,00 937,00 116,7 5000,00 312,33 624,67 933,33 0,609 

Fonte: dados da pesquisa. 
*Em reais. 
  

Com relação à caracterização do tratamento, cujas informações foram coletadas a 

partir do banco de dados dos casos de hanseníase notificados em Natal/RN (ano de início do 

tratamento, local em que foi realizado, modo de entrada e de detecção) e da entrevista 

(realização do tratamento sem abandono, existência de algum membro da família que também 

tenha sido diagnosticado com hanseníase e retorno ao local de realização do tratamento após a 

alta medicamentosa), a descrição se faz presente na Tabela 3.  

A distribuição do ano de início do tratamento se apresenta uniforme ao longo dos anos 

em estudo, com menor número de pessoas em 2014 (14,4%) e maioria em 2015 (23,3%). Em 

todos os anos foram diagnosticados casos MB. A predominância para realização do 

tratamento se deu no centro de referência especializa (97,8%), com entrada classificada com 

casos novos (97,8%), detectados mediante encaminhamento de outros serviços de saúde 

(90%). A maioria realizou o tratamento em tempo preconizado pela OMS e penas um 

indivíduo (2,2%) relatou ter abandonado o tratamento alguma vez, antes de recomeçá-lo e 

receber alta medicamentosa por conclusão da PQT em tempo padronizado pela OMS. 

Ressalta-se que 69 (76,7%) dos casos entrevistados realizaram algum tipo de 

acompanhamento após a alta medicamentosa. Ou seja, tanto nos casos MB, como nos PB, 
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houve retorno ao serviço de saúde no qual realizaram o tratamento, após a conclusão da PQT. 

Contudo, o tipo de acompanhamento realizado e o período temporal em que se deu não foram 

objeto de identificação do presente estudo, tornando-se um aspecto lacunar, para futura 

investigação. Reforça-se ainda que na maioria os indivíduos que não retornaram foram 

classificados como PB (22,2%). 

 

Tabela 3 – Distribuição do perfil de tratamento em função da classificação operacional. Natal/RN, 2018 

Perfil do tratamento 
Multibacilar Paucibacilar Total 

Qui-quadrado 
de Pearson 

n % n % n % p-valor 
Início do tratamento (ano)       

0,500 

2015 09 10,0 12 13,3 21 23,3 
2013 09 10,0 11 12,2 20 22,2 
2012 04 4,4 16 17,8 20 22,2 
2011 06 6,7 10 11,1 16 17,8 
2014 05 5,5 08 8,9 13 14,4 
Local do tratamento       

1,000* Referência especializada 32 35,6 56 62,2 88 97,8 
APS 01 1,1 01 1,1 02 2,2 
Modo de entrada       

1,000* Caso novo 32 35,6 56 62,2 88 87,8 
Transferência 01 1,1 01 1,1 02 2,2 
Modo de detecção       

0,436 

Encaminhamento 28 31,1 53 58,9 81 90,0 
Demanda espontânea 03 3,3 03 2,2 05 5,6 
Não informado 01 1,1 01 1,1 02 2,2 
Exame de contatos 01 1,1 00 0,0 01 1,1 
Busca ativa 00 0,0 01 1,1 01 1,1 
Realização do tratamento      

0,132* Regular 31 34,4 57 63,3 88 97,8 
Abandono 02 2,2 00 0,0 02 2,2 
Familiar com hanseníase      

0,877 Não 25 27,8 44 48,9 69 76,7 
Sim 08 8,9 13 14,4 21 23,3 
Retorno ao serviço de saúde pós-alta       

0,001* Sim 32 35,6 37 41,1 69 76,7 
Não 01 1,1 20 22,2 21 23,3 
Fonte: dados da pesquisa. 
*Exato de Fisher. 

 

A partir da coleta de dados no banco de casos notificados de hanseníase, traçou-se a 

caracterização clínica dos indivíduos referente ao período em que faziam tratamento com a 

PQT, observando-se na Tabela 4 a significância estatística nos resultados mensurados para a 

baciloscopia, forma clínica e grau de incapacidade física no início e final do tratamento, 

distribuídos pela classificação operacional. Do total de 33 casos MB, 23 apresentaram 

baciloscopia com resultado positivo, e dos 57 PB, 48 com baciloscopia negativa. Ressalta-se a 

presença de um caso com baciloscopia positiva classificado operacionalmente como PB.  
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Com relação à manifestação clínica, encontra-se nos resultados apresentados a 

presença da hanseníase virchowiana, forma MB considerada mais grave da doença, em 10% 

dos entrevistados. Também merecem destaque os casos tuberculoides classificados como MB 

(3,3%), bem como os dimorfa tratados com esquema PB (3,3%).  

Para o grau de incapacidade física no início do tratamento, prevaleceu o grau 0 nos PB 

(42,2%) e o grau II nos casos MB (6,7%) como mais frequente. Comparando-se os resultados 

encontrados no início e no final do tratamento, o grau 0 foi o mais prevalente, com um total 

de 48 (53,3%) casos no início e 30 (33,3%) no final.  

Enfatiza-se, contudo, em razão da elevada quantidade de dados faltosos no banco de 

dados, não se pode afirmar que houve redução de casos ao se comparar o início com o final do 

tratamento,  merecendo destaque a presença das formas mais severas nos casos MB.  

 

Tabela 4 – Distribuição do perfil clínico em função da classificação operacional. Natal/RN, 2018 

Perfil clínico 
Multibacilar Paucibacilar Total 

Qui-quadrado de 
Pearson 

n % n % n % p-valor 
Baciloscopia       

<0,001 
Negativa 09 10,0 48 53,3 57 63,3 
Positiva 23 25,6 01 1,1 24 26,7 
Não informada 01 1,1 08 8,9 09 10,0 
Manifestação clínica       

<0,001 
Tuberculoide 03 3,3 45 50,0 48 53,3 
Dimorfa 21 23,3 03 3,3 24 26,7 
Indeterminada 00 0,0 09 10,0 09 10,0 
Virchowiana 09 10,0 00 0,0 09 10,0 
GIF* no início do tratamento       

0,001 
Grau 0 10 11,1 38 42,2 48 53,3 
Grau I 15 16,7 16 17,8 31 34,4 
Grau II 06 6,7 00 0,0 06 6,7 
Não informado 02 2,2 03 3,3 05 5,6 
GIF no final do tratamento       

0,001 
Não informado 18 20,0 23 25,6 41 45,6 
Grau 0 04 4,4 26 28,9 30 33,3 
Grau I 07 7,8 08 8,9 15 17,6 
Grau II 04 4,4 00 0,0 04 4,4 
Reação hansênica no tratamento      

0,129 
Não informado 22 24,4 48 53,3 70 77,8 
Reação tipo I 08 8,9 08 8,9 16 17,8 
Reação tipo II 01 1,1 01 1,2 02 2,2 
Reação tipos I e II 02 2,2 00 0,0 02 2,2 
Fonte: dados da pesquisa. 
*Grau de Incapacidade Física 
 

Mantendo-se a referência no que tange à Tabela 4, enaltece-se a notificação de 

informações relacionadas à reação hansênica como algo que chama a atenção por sua 

desvalorização no que diz respeito ao preenchimento no banco de dados dos casos 
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notificados, uma vez que ela não estava presente na descrição das informações de 70 (77,8%) 

dos indivíduos que compuseram a amostra do estudo. 

A Tabela 5 apresenta dados relacionados aos eventos mensurados após a alta 

medicamentosa/PQT, no momento da coleta, apresentando significância estatística na 

distribuição do grau de incapacidade física (p<0,001), limitação de atividade (p<0,001) e 

participação social (p<0,001) entre as categorias da classificação operacional. 

Para o grau de incapacidade física 0, há predominância de 39 (43,3%) casos para a 

classificação PB; enquanto que os MB têm tendência de apresentar graus que variam de 1a2, 

cada um com um total de 13 indivíduos (14,4%). De mesmo modo, os PB tendem a não 

apresentar limitação de atividade – 42 (46,7%), nem restrição à participação social – 51 

(56,7%); enquanto que os casos MB apresentam algum grau de limitação de atividade e de 

restrição à participação social. Enfatiza-se que a presença da forma mais severa do grau de 

incapacidade física, da limitação de atividade e da restrição à participação social são mais 

frequentes nos casos MB. 

 

Tabela 5 – Distribuição de eventos mensurados após a alta medicamentosa/PQT em função da classificação 
operacional. Natal/RN, 2018 

Variável mensurada 
Multibacilar Paucibacilar Total 

Qui-quadrado de 
Pearson 

n % n % n % p-valor 
Grau de incapacidade física       

<0,001 
Grau 0 07 7,8 39 43,3 46 51,1 
Grau I 13 14,4 14 15,6 27 30,0 
Grau II 13 14,4 04 4,4 17 18,9 
Limitação de atividade       

<0,001 

Sem limitação 06 6,7 42 46,7 48 53,3 
Leve 09 10,0 10 11,1 19 21,1 
Moderada 08 8,9 02 2,2 10 11,1 
Severa 05 5,5 02 2,2 07 7,8 
Muito severa 05 5,5 01 1,1 06 6,7 
Participação social (restrição)       

<0,001 

Sem restrição significativa 11 12,2 51 56,7 62 68,9 
Leve 09 10,0 02 2,2 11 12,2 
Moderada  09 10,0 02 2,2 11 12,2 
Grande  03 3,3 02 2,2 05 5,6 
Extrema  01 1,1 00 0,0 01 1,1 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

As variáveis definidas pelo grau de incapacidade física mensurado no momento da 

coleta de dados, limitação de atividade e participação social foram recategorizadas levando-se 

em consideração o fato de estarem presentes ou ausentes e analisadas em função da 

classificação operacional, conforme a Tabela 6. 
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Tabela 6 – Distribuição da incapacidade física, limitação de atividade e restrição à participação social pela 
classificação operacional. Natal/RN, 2018 

Variável mensurada 
Multibacilar Paucibacilar Total 

Qui-quadrado 
de Pearson 

n % n % n % p-valor 
Algum grau de 
incapacidade física 

Ausente 07 7,8 39 43,3 46 51,1 
<0,001 

Presente 26 28,9 18 20,0 44 48,9 
Limitação de 
atividade 

Ausente 06 6,7 42 47,6 48 53,3 
<0,001 

Presente 27 30,0 15 16,7 42 46,7 
Restrição à 
participação social 

Ausente 11 12,2 51 56,7 62 68,9 
<0,001 

Presente 22 24,4 06 6,7 28 31,1 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Evidenciou-se na Tabela 6 significância estatística diante da presença de algum grau 

de incapacidade física (p<0,001), limitação de atividade (p<0,001) e restrição à participação 

social (p<0,001) em casos classificados operacionalmente como MB. 

Ao considerar a presença ou ausência simultânea de fatores que caracterizam as 

variáveis incapacidade física, limitação de atividade e restrição à participação social e sua 

distribuição pelas categorias da classificação operacional, observa-se que a limitação de 

atividade e restrição à participação social manifestadas em conjunto (<0,001), bem como tais 

condições acrescidas da presença de incapacidade física (<0,001) são mais frequentes 

naqueles casos classificados como MB, conforme a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Distribuição da presença ou ausência simultânea de eventos mensurados na coleta de dados em 
função da classificação operacional. Natal/RN, 2018 

Variáveis em condição de 
manifestação simultânea 

Multibacilar Paucibacilar Total 
Qui-quadrado 

de Pearson 
n % n % n % p-valor 

Limitação de atividade e 
restrição à participação social 

 
  

 
Ausente 06 7,9 42 55,3 48 63,2 

<0,001 Presente 22 28,9 06 7,9 28 36,8 
Total 28 36,8 48 63,2 76 100,0 

Incapacidade física, limitação 
de atividade e restrição à 
participação social 

    

  

 

<0,001 
Ausente 05 7,2 37 53,6 42 60,9 
Presente 21 30,4 06 8,7 27 39,1 
Total 26 37,7 43 62,3 69 100,0 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Tabela 8 apresenta a descrição dos resultados encontrados mediante a coleta de 

informações relacionadas à qualidade de vida. Tanto na qualidade de vida geral, quanto em 

seus domínios (social, psicológico, físico e ambiental), a mediana (percentil 50) esteve acima 

de 50, o que implica tendência para uma boa qualidade de vida, embora todos também 

apresentem mínimo inferior a 50. Os participantes do estudo apresentaram melhores escores 
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para a qualidade de vida social (mediana=83,33). O aspecto físico obteve o menor valor 

(mínimo=10,70). 

 

Tabela 8 - Descrição da qualidade de vida. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Qualidade de vida 

Mín. Máx. 
Percentil 

25 50 75 
Social 41,7 100,0 72,9 83,3 100,0 

Psicológico 16,7 100,0 70,8 79,2 88,5 
Físico 10,7 100,0 53,6 78,6 92,9 

Ambiente 34,4 100,0 62,5 75,0 87,5 
Geral 0,0 100,0 62,5 75,0 87,5 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na análise dos valores encontrados mediante a aplicação do formulário de qualidade 

de vida, em sua distribuição pela classificação operacional, observa-se que a qualidade de 

vida geral e seus aspectos psicológico, ambiental e físico diferem entre as categorias da 

classificação operacional, de modo que os casos PB apresentam melhores escores quando 

comparados aos MB. Na aplicação do teste de Mann-Whitney foi observada significância 

estatística para a qualidade de vida geral (p=0,003), física (p<0,001) e psicológica (p<0,001), 

conforme a Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Distribuição da qualidade de vida em função da classificação operacional. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Multibacilar Paucibacilar Mann-
Whitney 

Mín. Máx. 
Percentil 

Mín. Máx. 
Percentil 

25 50 75 25 50 75 p-valor 
Social 41,7 100,0 66,7 83,3 87,5 50,0 100,0 75,0 83,3 100,0 0,170 

Psicológico 25,0 95,8 62,5 70,8 79,2 16,7 100,0 75,0 87,5 91,7 <0,001 
Ambiental 34,4 90,6 53,1 62,5 71,9 43,8 100,0 56,3 68,8 79,7 0,228 

Físico 10,7 96,4 39,3 53,6 76,8 14,3 100,0 71,4 85,7 96,4 <0,001 
Geral 25,0 100,0 50,0 62,5 75,0 0,0 100,0 62,5 75,0 87,5 0,003 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

Mantendo-se referência à Tabela 9, embora não se tenha encontrado associação 

estatística significativa entre a classificação operacional e os âmbitos social e ambiental da 

qualidade de vida, a distribuição entre as categorias MB e PB apresenta diferenças entre si 

com manutenção dos piores resultados nos casos MB. 

A análise da distribuição da qualidade de vida apresentada pelos indivíduos que 

possuem presença ou ausência de algum grau de incapacidade física, em função da 

classificação operacional, aponta menores escores de qualidade de vida em grupos MB, 

principalmente naqueles cuja incapacidade física se faz presente, conforme a Tabela 10. 

Foram encontradas associações estatisticamente significativas entre a distribuição da 
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qualidade de vida em seus aspectos físico (p<0,001), psicológico (p=0,014), ambiente 

(p=0,007) e geral (p=0,018) entre as categorias do grau de incapacidade física, conforme a 

Tabela 10.  

 

Tabela 10 – Distribuição da qualidade de vida pela incapacidade física, em função da classificação operacional 
multibacilar. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Multibacilar Mann-
Whitney Incapacidade física ausente (n=7) Incapacidade física presente (n=26) 

Mín. Máx. 
Percentis 

Mín. Máx. 
Percentis 

p-valor 
25 50 75 25 50 75 

Físico 46,4 96,4 82,1 89,3 92,9 10,7 85,7 39,3 53,6 60,7 <0,001 
Psicológico 41,7 95,8 75,0 87,5 91,7 25,0 83,3 58,3 70,8 76,0 0,014 
Ambiente 62,5 90,6 56,6 71,9 90,6 34,4 87,5 50,0 59,4 69,5 0,007 

Social 41,7 100,0 66,7 66,7 100,0 41,7 100,0 72,9 83,3 83,3 0,620 
Geral 37,5 100,0 75,0 87,5 100,0 25,0 100,0 50,0 62,5 75,0 0,018 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na distribuição da qualidade de vida pela incapacidade física, em função da 

classificação operacional PB, os menores escores da qualidade de vida foram encontrados nos 

casos em que a incapacidade física se fazia presente, com significância estatística para o 

âmbito físico (<0,001), psicológico (p=0,005) e ambiente (p=0,026). O melhor escore de 

qualidade de vida observado foi no âmbito físico daqueles indivíduos sem incapacidade física, 

em consonância com a descrição exposta na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Distribuição da qualidade de vida pela incapacidade física, em função da classificação operacional 
paucibacilar. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Paucibacilar Mann-
Whitney Incapacidade física ausente (n=39) Incapacidade física presente (n=18) 

Mín. Máx. 
Percentis 

Mín. Máx. 
Percentis 

p-valor 
25 50 75 25 50 75 

Físico 53,6 100,0 81,2 92,9 96,4 14,3 96,4 49,1 69,7 78,6 <0,001 
Psicológico 66,7 100,0 83,3 87,5 95,8 16,7 95,8 53,1 75,0 87,5 0,005 

Social 62,5 100,0 75,0 83,3 100,0 50,0 100,0 66,7 79,2 93,8 0,428 
Ambiente 43,8 100,0 56,3 68,8 81,3 43,8 96,9 57,8 62,5 76,6 0,026 

Geral 50,0 100,0 75,0 87,5 100,0 0,0 100,0 50,0 75,0 87,5 0,158 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nas Tabelas 12 e 13, ao considerar a limitação de atividade, tanto nos casos MB como 

nos PB, a qualidade de vida apresentou melhores escores nos indivíduos sem limitação de 

atividade, com significância estatística para com seus aspectos físico (MB p<0,001; PB 

p<0,001), psicológico (MB p<0,001; PB p=0,007) e geral (MB p=0,001; PB p=0,005). O pior 

escore de qualidade de vida foi encontrado no âmbito físico dos indivíduos MB com algum 

grau de incapacidade física. 
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Tabela 12 – Distribuição da qualidade de vida pela limitação de atividade, em função da classificação 
operacional multibacilar. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Multibacilar Mann-
Whitney Limitação de atividade ausente (n=6) Limitação de atividade presente (n=27) 

Mín. Máx. 
Percentis 

Mín. Máx. 
Percentis 

p-valor 
25 50 75 25 50 75 

Físico 82,1 96,4 84,8 91,1 93,8 10,7 85,7 39,3 53,6 60,7 <0,001 
Psicológico 79,2 95,8 79,2 87,5 92,7 25,0 83,3 58,3 70,8 75,0 <0,001 

Social 66,7 100,0 66,7 83,3 100,0 41,7 100,0 66,7 83,3 83,3 0,665 
Ambiente 59,4 90,6 61,7 71,9 85,9 34,4 90,6 50,0 62,5 71,9 0,080 

Geral 75,0 100,0 75,0 87,5 100,0 25,0 100,0 50,0 62,5 75,9 0,001 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Tabela 13 – Distribuição da qualidade de vida pela limitação de atividade, em função da classificação 
operacional paucibacilar. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Paucibacilar Mann-
Whitney Limitação de atividade ausente (n=42) Limitação de atividade presente (n=15) 

Mín. Máx. 
Percentis 

Mín. Máx. 
Percentis 

p-valor 
25 50 75 25 50 75 

Físico 53,6 100,0 81,3 92,9 96,4 14,3 85,7 46,4 64,2 78,6 <0,001 
Psicológico 50,0 100,0 82,3 87,5 92,7 16,7 95,8 54,2 75,0 87,5 0,007 

Social 62,5 100,0 75.0 87,5 100,0 50,0 100,0 66,7 75,0 91,7 0,067 
Ambiente 43,8 100,0 56,3 68,8 78,9 43,8 100,0 53,1 62,5 81,3 0,624 

Geral 50,0 100,0 75,0 87,5 100,0 0,0 100,0 50,0 62,5 87,5 0,005 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na Tabelas 14 e 15, a qualidade de vida apresenta melhores escores nos casos em que 

a restrição à participação social está ausente, seja nos casos MB, seja nos PB. Considerando o 

grupo em que a restrição à participação social está presente, foram encontradas associações 

estatisticamente significativa para os aspectos físico (p<0,001), psicológico (p=0,001), 

ambiental (p=0,024) e geral (p=0,002), considerando os casos MB; e naqueles classificados 

operacionalmente como PB, com significância estatística para os aspectos físico (p=0,001), 

psicológico (p=0,001) e geral (p=0,006). Tanto nos casos MB como os PB, os melhores 

escores da associação entre a presença de restrição à participação social e qualidade de vida 

foram encontrados no âmbito social. 

 
Tabela 14 – Distribuição da qualidade de vida pela restrição à participação social, em função da classificação 
operacional multibacilar. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Multibacilar 
Mann-

Whitney 
Sem restrição à participação social 

(n=11) 
Com restrição à participação social 

(n=22) 

Mín. Máx. 
Percentis 

Mín. Máx. 
Percentis 

p-valor 
25 50 75 25 50 75 

Social 66,7 100,0 66,7 83,3 100,0 41,7 100,0 66,7 83,3 83,3 0,375 
Físico 53,6 96,4 67,9 82,1 92,9 10,7 85,7 38,4 46,4 54,5 <0,001 

Psicológico 66,7 95,8 75,0 79,2 87,5 25,0 83,3 54,2 70,8 75,0 0,001 
Ambiente 50,0 90,6 62,5 71,9 84,4 34,4 87,5 50,0 59,4 69,5 0,024 

Geral 50,0 100,0 75,0 75,0 87,5 25,0 100,0 34,4 62,5 65,6 0,002 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 15 – Distribuição da qualidade de vida pela restrição à participação social, em função da classificação 
operacional paucibacilar. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Paucibacilar 
Mann-

Whitney Sem restrição à participação social 
(n=51) 

Com restrição à participação social 
(n=06) 

Mín. Máx. 
Percentis 

Mín. Máx. 
Percentis 

p-valor 
25 50 75 25 50 75 

Físico 50,0 100,0 75,0 89,3 96,4 14,3 85,7 14,3 39,3 72,3 0,001 
Psicológico 50,0 100,0 75,0 87,5 91,7 16,7 87,5 29,2 52,1 78,1 0,001 

Social 43,8 100,0 59,4 68,8 81,3 43,8 84,4 43,8 56,3 68,0 0,070 
Ambiente 58,3 100,0 75,0 83,3 100,0 50,0 100,0 50,0 66,7 93,8 0,079 

Geral 50,0 100,0 75,0 87,5 87,5 0,0 87,5 9,4 50,0 78,1 0,006 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na Tabela 16, o pior escore de qualidade de vida foi encontrado na associação entre a 

presença das três condições (incapacidade física, limitação de atividade e restrição à 

participação social) simultâneas e o aspecto físico da qualidade de vida (mediana=46,4), 

caracterizando uma pior qualidade de vida. 

 

Tabela 16 – Distribuição da presença ou ausência simultânea da limitação de atividade associada, participação 
social e incapacidade física pela classificação operacional. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Condição simultânea de: incapacidade física, limitação de atividade e restrição à 
participação social Mann-

Whitney 
Ausente(n=42) Presente(n=27) 

Mín. Máx. 
Percentis 

Mín. Máx. 
Percentis 

p-valor 
25 50 75 25 50 75 

Físico 53,6 100,0 82,1 92,9 96,43 10,7 85,7 35,7 46,4 55,4 <0,001 
Psicológico 66,7 100,0 83,3 87,5 91,7 16,7 87,5 54,2 70,8 75,0 <0,001 

Social 62,5 100,0 75,0 97,5 100,0 41,7 100,0 66,7 83,3 83,3 0,013 
Ambiente 43,8 100,0 56,3 70,3 81,3 34,4 87,5 50,0 59,4 65,6 0,008 

Geral 50,0 100,0 75,0 87,5 100,0 0,0 100,0 37,5 62,5 68,8 <0,001 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao considerar a presença simultânea (27 pessoas) ou ausência (42 pessoas) das três 

condições (incapacidade física, limitação de atividade e restrição à participação social) e 

mantendo a qualidade de vida escalar, observa-se que tais condições juntas estão fortemente 

associadas aos piores escores da qualidade de vida, com significância estatística, de modo que 

naqueles indivíduos em que elas estão presentes há menor qualidade de vida em seus aspectos 

físico (p<0,001), psicológico (p<0,001), social (p=0,013),  ambiental (p=0,008) e geral 

(p<0,001),  conforme o teste de Mann-Whitney apresentado na Tabela 16. 

A variável escalar qualidade de vida foi categorizada de modo que aqueles com 

escores inferiores a 50 apresentam tendência a pior qualidade de vida, enquanto que os com 

escores de 50 ou mais tendem a apresentar melhor qualidade de vida. Essa nova apresentação 

da qualidade de vida categorizada foi analisada em tabela cruzada mediante a presença ou 

ausência de incapacidade física (Tabela 17), limitação de atividade (Tabela 18) e restrição à 
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participação social (Tabela 19), bem como a presença ou ausência simultânea de tais 

condições (Tabela 20). 

Dentre os indivíduos que apresentaram tendência a pior qualidade de vida (físico, 

psicológico, social, ambiental e geral), a maioria destes possuía algum grau de incapacidade 

física, ou seja, do total de indivíduos que apresentavam melhor qualidade de vida, na maioria 

destes a incapacidade física estava ausente. A significância estatística foi observada na 

associação entre a incapacidade física e os âmbitos físico (p<0,001), psicológico (p=0,028) e 

geral (p=0,001) da qualidade de vida, conforme a Tabela 17.  

 
Tabela 17 – Distribuição da presença ou ausência de incapacidade física pela qualidade de vida categorizada. 
Natal/RN, 2018 

Qualidade de 
vida 

Categoria 
Incapacidade física 

Total Qui-quadrado de 
Pearson Ausente Presente 

n % n % n % p-valor 

Físico 
Pior QV** 01 1,1 17 18,9 18 20,0 

<0,001* 
Melhor QV 45 50,0 27 30,0 72 80,0 

Psicológico 
Pior QV 01 1,1 07 7,8 08 8,9 

0,028* 
Melhor QV 45 50,0 37 41,1 82 91,1 

Social 
Pior QV 01 1,1 03 3,3 04 4,4 

0,355* 
Melhor QV 45 50,0 41 45,6 86 95,6 

Ambiental 
Pior QV 04 4,4 10 11,1 14 15,6 

0,085* 
Melhor QV 42 46,7 34 37,8 76 84,4 

Geral 
Pior QV 03 3,3 15 16,7 18 20,0 

0,001* 
Melhor QV 43 47,8 29 32,2 72 80,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
*Exato de Fisher; **Qualidade de vida. 

 
Na Tabela 18, a maioria daqueles em que a limitação de atividade estava ausente 

apresentou melhor qualidade de vida em todos os âmbitos, com significância estatística para 

os aspectos físico (p<0,001), psicológico (p=0,023), social (p=0,044) e geral (p<0,001). 

 
Tabela 18 – Distribuição da presença ou ausência simultânea da limitação de atividade pela qualidade de vida 
categorizada. Natal/RN, 2018 

Qualidade de 
vida 

Categoria 
Limitação de atividade 

Total 
Qui-quadrado de 

Pearson Ausente Presente 
n % n % n % p-valor 

Físico 
Pior QV** 00 0,0 18 20,0 18 20,0 

<0,001* 

Melhor QV 48 53,3 24 26,7 72 80,0 

Psicológico 
Pior QV 01 1,1 07 7,8 08 8,9 

0,023* 
Melhor QV 47 52,2 35 38,9 82 91,1 

Social 
Pior QV 00 0,0 04 4,4 04 4,4 

0,044* 
Melhor QV 48 53,3 38 42,2 86 95,6 

Ambiental 
Pior QV 04 4,4 10 11,1 14 15,6 

0,078* 
Melhor QV 44 48,9 32 35,6 76 84,4 

Geral 
Pior QV 02 2,2 16 17,8 18 20,0 

<0,001* 
Melhor QV 46 51,1 26 28,9 72 80,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
*Exato de Fisher; **Qualidade de vida. 
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A distribuição da restrição à participação pelas categorias da qualidade de vida, Tabela 

19, ocorreu com significância estatística em todos os aspectos da qualidade de vida, com p-

valor: para a qualidade de vida geral (p<0,001) e em seus aspectos físico (p<0,001), 

psicológico (p<0,001), social (p=0,008) e ambiental (p=0,004).Desse modo, entende-se que 

naqueles indivíduos em que a restrição à participação social se fazia presente existia a 

tendência de apresentar um pior escore de qualidade de vida; dito de outro modo, os melhores 

escores de qualidade de vida eram encontrados em pessoas que não apresentavam restrição à 

participação social. 

Enfatiza-se ainda que, embora muitas pessoas (28) apresentassem restrição à 

participação social, a maioria destas (24) apresentou tendência à melhor qualidade de vida 

social, conforme o observado na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Distribuição da presença ou ausência da restrição à participação social qualidade de vida 
categorizada. Natal/RN, 2018 

Qualidade de 
vida 

Categoria 
Restrição à participação social 

Total 
Qui-quadrado de 

Pearson Ausente Presente 
n % n % n % p-valor 

Físico 
Pior QV** 01 1,1 17 18,9 18 20,0 

<0,001* 

Melhor QV 61 67,8 11 12,2 72 80,0 

Psicológico 
Pior QV 01 1,1 07 7,8 08 8,9 

<0,001* 
Melhor QV 61 67,8 21 23,3 82 91,1 

Social 
Pior QV 00 0,0 04 4,4 04 4,4 

0,008* 
Melhor QV 62 68,9 24 26,7 86 95,6 

Ambiental 
Pior QV 05 5,6 09 10,0 14 15,6 

0,004 
Melhor QV 57 63,3 19 21,1 76 84,4 

Geral 
Pior QV 04 4,4 14 15,6 18 20,0 

<0,001* 
Melhor QV 58 64,4 14 15,6 72 80,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
*Exato de Fisher; **Qualidade de vida. 
 

A qualidade de vida categorizada conforme tendência a pior ou melhor qualidade de 

vida também foi analisada mediante a presença ou ausência simultânea de limitação de 

atividade, restrição à participação e incapacidade física.  

Na análise dos dados, tem-se que tais condições estavam ausentes na maioria dos 

indivíduos com tendência aos melhores índices de qualidade de via, conforme a Tabela 20, de 

modo que a significância estatística esteve presente em quase todos os aspectos da qualidade 

de vida: geral (<0,001), físico (<0,001), psicológico (0,002) e ambiental (p=0,025). A 

significância estatística só não esteve presente no aspecto social (p=0,056) da qualidade de 

vida. 
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Tabela 20 – Distribuição da presença ou ausência simultânea da limitação de atividade, participação social e 
incapacidade física pela qualidade de vida categorizada. Natal/RN, 2018 

Qualidade 
de vida 

Categoria 

Condição simultânea de: incapacidade 
física, limitação de atividade e restrição à 

participação social Total 
Qui-quadrado 

de Pearson 
Ausente Presente 

n % n % n % p-valor 

Físico 
Melhor QV 00 0,0 16 23,2 16 23,2 

<0,001* 

Pior QV 42 60,9 11 15,9 53 76,8 

Psicológico 
Melhor QV 42 60,9 21 30,4 63 91,3 

0,002* 
Pior QV 00 0,0 06 8,7 06 8,7 

Social 
Melhor QV 42 60,9 24 34,8 66 95,7 

0,056* 
Pior QV 00 0,0 03 4,3 03 4,3 

Ambiental 
Melhor QV 38 55,1 18 26,1 56 81,2 

0,025 
Pior QV 04 5,8 09 13,0 13 18,8 

Geral 
Melhor QV** 41 59,4 14 20,3 55 79,7 

<0,001* 
Pior QV 01 1,4 13 18,8 14 20,3 

Fonte: dados da pesquisa. 
*Exato de Fisher; **Qualidade de vida. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A hanseníase é uma doença cuja magnitude e poder incapacitante a mantém como 

problema de saúde pública. Apesar de o Brasil ser considerado como um país de alta carga 

para a doença, com 25.218 casos novos notificados em 2016 (BRASIL, 2018a), existe uma 

estimativa deque a maioria dos indivíduos que entram em contato com o bacilo de Hansen 

apresenta resistência ao mesmo. Uma parcela inferior da população é mais vulnerável à 

doença por apresentar determinadas condições relacionadas à genética, fatores 

socioeconômicos e geográficos (CANÁRIO; SILVA; COSTA, 2014).  

Embora o sexo masculino seja citado como aquele em que a hanseníase é mais 

prevalente, principalmente na forma MB, por esse grupo de indivíduos apresentar diferentes 

estilos de vida, como comparecer com menor frequência aos serviços de saúde e ser mais 

displicente com o autocuidado (NOBRE et al., 2017), a população predominante no presente 

estudo foi a feminina, classificada em sua maioria como PB. Ressalta-se ainda que a forma 

PB também foi mais frequente nos participantes do estudo de sexo masculino.  

Um estudo realizado com 541.090 casos novos de hanseníase notificados no período 

de 2001-2013 aponta para maior probabilidade de ocorrência de casos MB em grupos 

populacionais constituídos por homem e em idosos, podendo estar associado a peculiaridades 

biológicas, hormonais e imunológicas que favorecem o maior risco de adoecer em hanseníase, 

de modo que o MS (com base nessas informações) publicou uma nota informativa de alerta 

para a busca e realização de exames nessas duas populações (SOUZA et al., 2018b). 

Ao considerar as condições sociodemográficas, observou-se predominância de 

indivíduos com até 59 anos de idade, etnia não branca, com baixo grau de instrução, sem uma 

ocupação formal e com baixo poder aquisitivo. Tais informações são preponderantes para a 

saúde coletiva na medida em que apresentam importante função na identificação do perfil de 

grupos populacionais afetados pela hanseníase e, deste modo, vêm elucidar discussões sobre 

estratégias de saúde a serem adotadas em consonância com as peculiaridades apresentadas, 

considerando as diferenças de acesso e oportunidade a fim de favorecer melhor qualidade de 

vida aos usuários (SOUZA; MATOS, 2017; NOBRE et al., 2017). 

Diante da prevalência em indivíduos com idade produtiva, pode-se pensar nas 

possíveis interferências econômicas e sociais ocasionadas, uma vez que as incapacidades 

físicas adquiridas com a doença são passíveis de influenciar no desenvolvimento de atividades 

laborais (ALVES et al., 2017). Ratifica-se a caracterização social representada por baixos 

níveis de escolaridade e baixa renda familiar como quesito de risco na medida em que 
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dificulta o acesso aos serviços de saúde e está relacionada com a pouca compreensão das 

informações recebidas por esses usuários (VIANA; AGUAR; AQUINO, 2016). 

Para a variável etnia, cita-se a inexistência de alguma com maior predisposição ou 

risco para a hanseníase, de modo que a doença será mais frequente na etnia mais prevalente da 

região em que o estudo está sendo desenvolvido (SOUZA; MATOS, 2017). Contudo, sabe-se 

das desigualdades sociais e econômicas existentes ao se comparar o grupo de brancos com os 

não brancos, de modo que aquelas doenças associadas às condições de precariedade, como a 

hanseníase, podem ser mais frequentes na etnia não branca (PEREIRA, 2016), corroborando 

com os resultados do estudo, ao fazer referência ao maior número de participantes não 

brancos e com baixo poder aquisitivo. 

Tais achados colocam a hanseníase no patamar de doença prevalente em condições de 

precariedade e aumentam os desafios a serem superados para o seu controle. A exemplo,cita-

se a manutenção de casos da doença nos estados da Região Nordeste do Brasil, os quais 

apresentam elevado número de pessoas vivendo em condições paupérrimas, com 

consequentes impactos na vida das populações ditas como vulneráveis, o que aumenta a 

dificuldade no estabelecimento do controle da doença (MARTINS-MELO et al., 2016). 

Na caracterização do tratamento, o percentual de 97,8% dos indivíduos realizando o 

tratamento no centro de referência especializada e 90,0% detectados por encaminhamento se 

constitui em uma informação que requer um alerta. Considerando que no território brasileiro a 

atenção à saúde desenvolve-se no âmbito do SUS em rede regionalizada e hierarquizada por 

níveis de assistência (BRASIL, 1988), recomenda-se o diagnóstico e tratamento da hanseníase 

nos serviços de APS, ficando na responsabilidade dos serviços de referência as condutas 

voltadas para exames laboratoriais, dúvidas com relação ao diagnóstico e conduta, reações 

adversas, episódios reacionais, casos de recidivas e a necessidade de reabilitação cirúrgica 

(BRASIL, 2010b). 

Com relação aos episódios de recidiva, dos quais o Brasil foi responsável por 47,7% 

dos casos em 46 países no ano de 2015, esta é tida como uma condição de relevância para os 

serviços que prestam cuidados e para o setor de vigilância da hanseníase diante da 

necessidade de qualificar a abordagem nessas situações, ditas como aquelas em que os casos 

foram tratados com a PQT específica até a alta por cura e voltaram a apresentar sinais e 

sintomas da doença ativa, representando uma falha na terapêutica (SOUZA et al., 2018b). No 

presente estudo, não se obteve casos no modo de entrada “recidiva”. 

Para além das incapacidades físicas, os óbitos associados à hanseníase são uma 

realidade que se faz presente e estão associados à falha no manejo diante das complicações da 
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doença, falta de tratamento oportuno oriunda do diagnóstico tardio, presença de reações 

hansênicas, desenvolvimento de eventos adversos aos medicamentos da PQT, bem como 

desempenho inadequado no desenvolvimento das ações de controle da doença (SOUZA et al., 

2018a). 

O quantitativo significativo de pessoas diagnosticadas e tratadas em centros de 

referência pode refletir uma possível desorganização na RAS voltada ao atendimento de 

pessoas com hanseníase em Natal/RN associada à fragilidade e precariedade nos serviços da 

APS, além da centralidade ou descaso profissional. A elevada rotatividade de profissionais 

nos serviços de saúde dificulta a continuidade dos cuidados àqueles acometidos pela 

hanseníase (RIZZOTO, et al., 2014). Conforme a literatura, acrescenta-se a qualidade das 

atividades de controle da hanseníase, a qual depende da organização estrutural e tecnológica 

dos serviços de saúde, com ênfase na atenção básica (LANZA; LANA, 2011). 

A atenção primária de saúde como um espaço voltado para atender às necessidades de 

saúde da população requer e exige o estabelecimento de vínculo entre os profissionais e 

usuários, considerando o contexto de desigualdades sociais, econômicas e a singularidade dos 

sujeitos para integrar ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, tendo em vista o 

bem-estar e a qualidade de vida dos usuários (TEIXEIRA et al., 2014). 

Ao considerar que a confirmação da doença só ocorreu quando o caso suspeito foi 

encaminhado ao centro de referência, pode-se dizer que houve demanda de maior intervalo de 

tempo para o diagnóstico e início do tratamento, sendo considerado inadequado (MARTINS; 

IRIART, 2014). Um estudo realizado em 1.358 municípios brasileiros avaliou o impacto dos 

serviços prestados pela APS voltados para o controle da hanseníase, com a observação de que 

as regiões com maior cobertura da atenção básica apresentavam melhor controle da doença, 

conseguindo reduzira prevalência da hanseníase em um intervalo de tempo considerado 

(NERY, 2014). 

Desse modo, enfatiza-se a importância de um plano municipal ao abrigo do PNCH 

capaz de direcionar as ações a serem desenvolvidas em consonância com cada nível de 

complexidade, e simultaneamente ressalta-se a necessidade de ofertar treinamento e 

capacitação às equipes de saúde atuantes no atendimento de pessoas diagnosticadas com 

hanseníase (SOUSA; SILVA; XAVIER, 2017), principalmente aquelas que exercem suas 

funções na APS. Cabe ressaltar a necessidade de estabelecer e desenvolver medidas eficazes 

de prevenção e controle, para redução das probabilidades de morte por hanseníase (SOUZA, 

et al., 2018a). 
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Retomando a caracterização da amostra, observou-se que em 23,3% dos participantes 

do estudo algum membro da família também foi diagnosticado com hanseníase, reforçando a 

importância de investigar os contatos intradomiciliares. Os espaços domiciliares se 

configuram como meio de maior transmissão da hanseníase, quando comparados à 

potencialidade da transmissão à população geral (SMITH; AERTS, 2014). Sabe-se que a 

convivência em locais com aglomerados de pessoas e pouca circulação de ar favorecem a 

transmissão da doença, colocando os contatos intradomiciliares em evidência por serem 

importantes meios de disseminação, o que por si requer a busca ativa antecipando o 

diagnóstico, com tratamento imediato e consequente quebra na cadeia de transmissão da 

hanseníase (VIANA; AGUIAR; AQUINO, 2016). 

Mantendo-se referência ao perfil de caracterização do tratamento, 76,7% retornaram 

(por algum motivo não avaliado no presente estudo) ao serviço de saúde em que realizaram o 

tratamento após a conclusão da PQT. Estudos reafirmam a necessidade de acompanhamento 

no pós-alta para aqueles casos com incapacidade física, presença de reações hansênicas e 

eventuais episódios de recidiva (CASTRO et al., 2014; PINHEIRO et al., 2017). 

Relembra-se que na situação da alta por cura o usuário sai do registro ativo referente 

aos casos de hanseníase, reduzindo a prevalência da doença, deslocando-se 

epidemiologicamente para o espaço das doenças crônicas. Nesse sentido, os episódios 

reacionais podem aparecer por um período de até cinco anos após conclusão da PQT, com 

consequente instalação e piora das incapacidades físicas, indicando a necessidade de 

organização dos serviços de saúde para prestarem uma atenção qualificada e integral a esses 

pacientes em sua condição crônica (PINHEIRO et al., 2016). 

As recomendações ministeriais ressaltam, de um lado, a importância do trabalho 

desenvolvido pelas unidades de saúde na prevenção e tratamento de incapacidades, bem como 

diagnóstico diferencial entre reações hansênicas e recidivas (BRASIL, 2016b). Do outro, 

contrasta com a precariedade da rede de atenção dos serviços voltados para operacionalização 

da atenção na continuidade de cuidados aos egressos do tratamento poliquimioterápico com a 

PQT específica para hanseníase (CASTRO et al., 2014; MONTEIRO et al., 2014).  

No pós-alta está previsto e recomendado o desenvolvimento de ações, tais como: 

prevenção e tratamento de incapacidades, com ações voltadas para o autocuidado, tratamento 

de feridas e reabilitação cirúrgica; notificação dos casos de recidiva com reinício do 

tratamento, utilizando a PQT conforme classificação operacional; e atenção às reações 

hansênicas nas primeiras 24 horas, com acompanhamento pelo centro de referência em nível 

secundário ou terciário (BRASIL, 2016b). 
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No tocante à caracterização clínica, e mais especificamente à classificação 

operacional, 63,33% da amostra foi classificada como PB. Merece destaque a presença de um 

caso com baciloscopia positiva classificado como PB, porque independentemente do número 

de lesões a baciloscopia positiva classifica o doente como MB, requerendo o tratamento 

específico de 12 doses em até 18 meses (BRASIL, 2016b). Se o paciente com baciloscopia 

positiva for tratado com esquema para PB, é provável que ocorra falha no tratamento e 

fortaleça a cadeia de transmissibilidade. 

Ao que tange à prevalência da forma clínica PB, este é um alvissareiro indicativo de 

diagnóstico precoce, independente de ser algo pontual e não programático como a busca ativa, 

podendo também indicar elevada prevalência com adoecimento de populações mais 

resistentes. Por sua vez, a existência de casos classificados como MB, em especial a forma 

virchoviana, bem como a presença de incapacidade física no início do tratamento alerta para o 

diagnóstico e início da PQT tardios, com manutenção ativa da cadeia de transmissão da 

doença(OLIVEIRA et al., 2015b; SALLES; GONÇALVES; PADOVANI, 2015). 

O elevado número de informações faltosas no banco de dados dos casos notificados de 

hanseníase relacionados principalmente às incapacidades física e reação hansênica são 

preocupantes, porque remete à possibilidade de não acompanhamento dessas condições 

clínicas, quer por precariedade, desorganização interna e territorial dos serviços de atenção à 

saúde, quer por falta de conhecimento para avaliação do usuário. Soma-se ainda a plausível 

possibilidade de desinteresse dos profissionais de saúde para com a notificação das 

incapacidades físicas e reação hansênica. 

No Brasil, a exemplo de outros países, a hanseníase é uma doença de notificação 

compulsória que requer o acompanhamento epidemiológico do paciente desde a suspeita do 

caso até a alta (NEVES et al., 2015). Os dados provenientes das notificações possibilitam o 

monitoramento de epidemias em determinado intervalo de tempo, considerando um 

delineamento territorial, a fim de subsidiar ações voltadas para seu controle. A garantia da 

eficiência do serviço de vigilância depende da qualidade da alimentação do serviço de 

notificação (DELZIOVO et al., 2018).  

Contudo, a condição dos dados cadastrados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) referente à hanseníase deixa a desejar, reforçando a necessidade de 

organização dos serviços e capacitação de profissionais de saúde com treinamentos sobre a 

hanseníase e a importância da correta notificação (NEVES et al., 2015). Reforçam-se 

aalgumas deficiências no sistema de informação, como a centralidade na alimentação do 

banco de dados, a indisponibilidade de equipamentos de informática e redes de Internet nos 
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serviços de saúde, fragmentação e duplicidade de informações, pouca confiabilidade quanto à 

qualidade dos dados cadastrados, bem como a falta de apoio da gestão diante de todo esse 

contexto (RIBEIRO, 2017). 

Os episódios reacionais apresentados pelas pessoas que estão em tratamento requerem 

acompanhamento e devem ser preenchidos durante a investigação porque são imprescindíveis 

para a análise epidemiológica e operacional da hanseníase, as quais orientam o 

dimensionamento de insumos e tomada de decisão para o controle da doença, o que torna 

essencial o envolvimento e o conhecimento  do sistema de informação por parte de todos os 

profissionais atuantes no programa da hanseníase (BRASIL, 2018B). 

Com relação à análise dos eventos mensurados no período pós-alta, durante a coleta de 

dados, todos apresentaram significância estatística em sua distribuição pelascategorias da 

classificação operacional. Ou seja, o grau de incapacidade física, limitação de atividade e a 

restrição à participação social foram mais frequentes nos indivíduos classificados 

operacionalmente como MB. 

Indubitavelmente, as incapacidades físicas observadas nos olhos, mãos ou péssão 

consequências comuns da hanseníase diagnosticada tardiamente que afetam no 

desenvolvimento de atividades e na participação social, podendo refletir em perdas 

econômicas e sociais, além de predispor ao estigma, reduzindo a qualidade de vida dos 

indivíduos (SANTANA et al., 2018; VRIES; GROOT; BRAKEL, 2014).A ocorrência de 

casos classificados como MB e de grau de incapacidade física II dão pistas e indicam uma 

prevalência oculta da doença, o que é considerado grave e ratifica a magnitude da doença no 

território considerado (SOUZA et al., 2018c). Ou seja, a magnitude da problemática 

relacionada à hanseníase pode ser pior do que se apresenta no Município de Natal/RN. 

A redução da taxa de indivíduos com grau de incapacidade física II para menos de um 

caso a cada um milhão de habitantes é um dos objetivos da Estratégia Global da Hanseníase 

para o ano de 2020, dando margem à redução das perdas físicas e sociais ocasionadas pela 

doença. Para tanto, propõem-se ações voltadas para a conscientização dos indivíduos, 

detecção precoce através da busca ativa de casos, início imediato e fortalecimento da adesão 

ao tratamento, prevenção de incapacidades e promoção de cuidados necessários para tratá-las, 

bem como redução da carga de estigma (OMS, 2016).  

As marcas deixadas pelo legado histórico de horror em torno da hanseníase associadas 

às incapacidades e deformidades físicas impactam negativamente na vida daqueles 

acometidos pela doença. Considerando o contexto dos significados e o medo do contágio, são 

enaltecidas atitudes de estigma e preconceito que refletem na qualidade do bem-estar físico, 
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psicológico e socioeconômico de pacientes (CASTRO et al., 2014; PINHEIRO; SIMPSON, 

2017). 

Do ponto de vista anátomo-fisiopatológico da doença, mais especificamente do dano 

neural, há restrição no desenvolvimento de atividades de vida diária na medida em que ocorre 

o comprometimento da homeostasia funcional, o que eleva a magnitude da problemática por 

estabelecer dificuldades no âmbito das relações sociais (SANTANA et al., 2018). 

A análise dos dados resultantes da aplicação da escala SALSA mostrou que a maioria 

dos participantes do estudo não apresentou limitação das atividades, porém muitos 

apresentaram uma variação com diferentes níveis de limitação de atividade, tal qual o 

observado em outros estudos (MONTEIRO et al., 2015).  

Quando associados os escores da escala SALSA à classificação operacional, a 

limitação de atividade esteve presente na maioria dos casos MB, provavelmente pela condição 

da limitação funcional. Tais achados são citados na literatura como comuns para pacientes 

acometidos pela hanseníase e tratados tardiamente, uma vez que a perda da sensibilidade e a 

reabsorção óssea tornam o indivíduo dependente para o desenvolvimento de suas atividades 

(MOURA et al., 2017).  

As dificuldades enfrentadas para deambular, agachar e pegar pequenos objetos são 

mais frequentes naqueles pacientes classificados como MB (MOURA et al., 2017), 

ressaltando a necessidades de tais indivíduos serem acompanhados pelos serviços de saúde na 

perspectiva de diminuir o impacto das incapacidades físicas no desenvolvimento de atividades 

e no convívio social, mesmo após a alta da PQT (REIS; CASTRO; FERNANDES, 2017). 

Nesse âmbito, estudos citam a melhoria na limitação de atividade após a realização de cirurgia 

reparadora (ALENCAR et al., 2008; VEEN et al., 2011). 

Com relação aos achados mensurados pela escala de participação, a maioria dos 

participantes do estudo não apresentou restrição à participação social. Porém, dentre os que a 

apresentaram, houve predominância daqueles indivíduos pertencentes ao grupo dos 

classificados como MB. Achados literários específicos apontam a presença de associação 

estatística entre a restrição à participação social e a presença de incapacidades físicas (mais 

frequentes nos MB), que pode ser explicada ao se elucidar a restrição no desenvolvimento de 

habilidades diretamente relacionadas à mobilidade e ao estigma vivenciado, ambos 

influenciados pelas deficiências físicas (MONTEIRO et al., 2014). 

Pessoas diagnosticadas tardiamente com hanseníase apresentam com mais frequência 

alterações motoras e sensitivas, as quais estão associadas com o desenvolvimento de 

deficiência física, redução (ou perda) da força muscular e alteração na sensibilidade. Tais 
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alterações levam a graves consequências no trabalho, desenvolvimento de atividades, estigma, 

preconceito e restrição no convívio social (REIS; CASTRO; FERNANDES, 2017).  

É ressaltada na literatura a existência de incapacidades físicas, limitações de atividades 

e restrição na participação social de indivíduos que receberam alta em hanseníase, enfatizando 

a necessidade de avaliar os impactos destes fatores em sua qualidade de vida (MONTEIRO et 

al., 2014). Assim, o presente estudo fez tal mensuração e observou que, de modo geral, os 

participantes da pesquisa apresentaram boa qualidade vida em seus aspectos geral, físico, 

psicológico, social e ambiente (todos com mediana>50). Porém, em todos esses aspectos 

foram encontrados escores que indicam baixa qualidade de vida, os quais estão fortemente 

associados à classificação operacional, presença de incapacidade física, limitação de atividade 

e restrição à participação social. 

Sabe-se que no presente estudo a maioria dos participantes foi classificada como PB e 

talvez por esse motivo a análise da qualidade de vida tenha apresentado bons resultados para a 

maior parte da amostra. Contudo, na associação dos escores de qualidade de vida pelas 

categorias da classificação operacional, os piores resultados foram encontrados no grupo dos 

MB (com significância estatística para os aspectos geral, físico e psicológico). Como dito 

anteriormente, é nos casos MB que há maior probabilidade de encontrar incapacidades físicas 

e isso pode repercutir em sua qualidade de vida (MONTEIRO et al., 2015; SANTOS et al., 

2016) 

Com relação à distribuição da qualidade de vida pela presença ou ausência de 

incapacidades físicas, o domínio que apresentou associação mais forte foi o físico. Os escores 

da qualidade de vida em seu aspecto físico foram menores nos indivíduos MB em que a 

incapacidade física estava presente. A associação negativa de tais incapacidades com a 

qualidade de vida torna-se algo que deve receber atenção dos serviços de saúde. Tal 

informação interfere na necessidade de ofertar às pessoas acometidas pela hanseníase medidas 

de prevenção e tratamento das incapacidades, mesmo após a conclusão da PQT, tendo em 

vista a cronicidade da doença (SOUZA et al., 2018c).  

No entanto, sabe-se da fragilidade da atenção durante o período pós-alta 

medicamentoso, o que aumenta a probabilidade de desenvolver novas lesões (SOUZA et al., 

2018b). A piora da condição de saúde na alta está associada aos casos MB, que desenvolvem 

reações e cujas pessoas apresentam baixo grau de instrução. Portanto, a falta de conhecimento 

e a inabilidade dos profissionais de saúde para monitorar e tratar as deficiências físicas 

também tem sua dose de contribuição na piora da qualidade de vida desses indivíduos 

(COSTA et al., 2015). 
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É ressaltada a probabilidade de agravamento do grau de incapacidade porque as 

medidas apropriadas podem não estar sendo tomadas, mesmo quando os usuários são 

acompanhados por profissionais de saúde. Recomendam-se a orientação para o autocuidado, a 

avaliação neurológica de forma rotineira para detecção precoce das neuropáticas, e tomada de 

decisão oportuna a fim de prevenir a piora do quadro de incapacidades físicas – que 

repercutem, como dito anteriormente, no desenvolvimento de atividades, na participação 

social e qualidade de vida (COSTA et al., 2015; GAUDENCI et al., 2015). 

Os baixos escores de qualidade de vida, em especial nos âmbitos psicológico, físico e 

geral de casos MB, estão associados à presença de limitação de atividade (SANTOS et al., 

2015b). Progressivamente, as incapacidades físicas geram implicações psicológicas e sociais, 

contribuindo para os baixos escores de qualidade de vida encontrados naqueles acometidos 

pela hanseníase (GAUDENCI et al., 2015). 

Embora seja reconhecida a evolução da conduta terapêutica frente à pessoa com 

hanseníase, com acesso à PQT, ainda existem pacientes que enfrentam dificuldades para 

serem diagnosticados, havendo progressão da doença para limitações de atividades com 

consequente piora em sua qualidade de vida, de modo que esses aspectos podem ser 

melhorados por meio de implementação de ações como tratamento precoce e reabilitação, 

reduzindo o impacto da doença na vida dos pacientes (SANTOS et al., 2015b). 

Como vem sendo discutido, com base na literatura, as limitaçõesfuncionais e o 

estigma vivenciado pelos pacientes vitimizados pela hanseníase impulsionam a 

autoestigmatização, com dificuldades enfrentadas diante do convívio social (CASTRO et al., 

2014; MONTEIRO et al., 2014; PINHEIRO et al., 2016). Este mecanismo protetivo ou 

mecanismo de defesa interfere na maior restrição à participação social, o que não 

necessariamente está associado com uma baixa qualidade de vida social, conforme o resultado 

do presente estudo (a associação estatística entre a participação social e a qualidade de vida 

dos casos MB foram observados nos aspectos físico, psicológico, ambiental e geral; e nos PB 

não se observou associação com significância estatística na qualidade de vida social e 

ambiental). 

Talvez, o que é tido como elemento que restringe a participação social não seja fator 

considerado como algo que piore a qualidade de vida dos participantes do estudo. Ou seja, o 

paciente não julga a restrição à participação social como algo ruim para sua vida, tendo em 

vista que a qualidade de vida é tida como uma avaliação subjetiva de aspectos 

multidimensionais (QUAGGIO; VIRMOND; GUIMARÃES, 2014). Tal prerrogativa recai na 
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perspectiva da resiliência, dita como a capacidade de superação das adversidades e danos 

vivenciados (REIS; MENEZES, 2017). 

Afirma-se ainda uma maior dificuldade de as pessoas aceitarem a doença logo que ela 

é diagnosticada, influenciando em seu convívio social. Tal dificuldade passa a ser superada na 

medida em que o tratamento é realizado (REIS; CASTRO; FERNANDES, 2017), e os 

achados deste estudo se deram mediante a entrevista com pessoas que já haviam concluído o 

tratamento com a PQT específica para hanseníase.  

Outra possível explicação para os maiores escores encontrados no domínio social 

(mesmo em presença de restrição à participação social) é a possibilidade da existência de 

redes de apoio social e psicológico que auxiliam os usuários a enfrentarem a doença e suas 

consequências (SAVASSI, et al., 2014). Ressalta-se que a avaliação dos serviços de saúde não 

foi objeto de investigação do presente estudo. 

Observa-se ainda que, nos indivíduos com presença de incapacidade física, limitação 

de atividade e restrição à participação social, o âmbito físico da qualidade de vida obteve os 

piores escores, o que está em consonância como outros estudos que avaliam a qualidade de 

vida em pessoas acometidas pela hanseníase (SANTOS et al., 2015b; SAVASSI, et al., 2014), 

e pode ser justificado pelos comprometimentos neurológico e psicossocial, que podem 

influenciar negativamente o desenvolvimento de atividades corriqueiras (GAUDENCI et al., 

2015). 

Para os resultados encontrados mediante as análises estatísticas envolvendo o domínio 

ambiental da qualidade de vida, pode-se considerar o fato de que as mensurações do 

instrumento quanto ao ambiente estão mais relacionadas com as condições apresentadas pelos 

locais em que a pessoa convive, do que com suas características individuais. Por outro lado, a 

qualidade de vida é tida como a percepção que o indivíduo tem sobre o espaço que ocupa em 

um contexto social e cultural, e ainda de sua posição em relação aos padrões, expectativas e 

anseios vivenciados (QUAGGIO; VIRMOND; GUIMARÃES, 2014). Considerando que ela 

se relaciona com a saúde, também é influenciada pelos determinantes sociais como renda, 

saneamento, moradia e estilo de vida, de modo que sua abordagem não é focada no indivíduo 

isolado do meio no qual vive (TEIXEIRA et al., 2014). 

Considerando todas as implicações físicas, sociais e de qualidade de vida apresentadas 

pelos indivíduos que concluíram a PQT para hanseníase, principalmente os que foram 

diagnosticados como MB, pensa-se na perspectiva de promover a continuidade do cuidado 

visando à qualidade de vida do paciente. Para tanto, torna-se fundamental uma abordagem 

integral e longitudinal que agregue a vigilância do paciente às ações de prevenção de 
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incapacidades físicas, reabilitação, diagnóstico precoce de casos de recidiva e reação 

hansênica, bem como os cuidados no período pós-alta (CASTRO et al., 2014). 

A cronicidade da hanseníase está relacionada ao longo período de incubação do bacilo, 

bem como às incapacidades físicas e sequelas adquiridas com a doença, mesmo com a 

conclusão da PQT (VIEIRA; MARIANO; SILVA, 2016); enquanto que os episódios 

reacionais, ou reações hansênicas, ganham destaque na forma aguda da doença que atravessa 

sua evolução insidiosa e também têm sua contribuição na forma crônica (ARCO et al., 2016). 

É estabelecida uma dicotomização na classificação das doenças em agudas e crônicas, de 

modo que “as condições agudas, em geral, iniciam-se repentinamente; apresentam uma causa 

simples e facilmente diagnosticada; são de curta duração; e respondem bem a tratamentos 

específicos, como os tratamentos medicamentosos ou as cirurgias” (MENDES, 2016, p. 32). 

Sobre as condições crônicas, que requerem uma conduta proativa contínua e integrada, 

 

iniciam e evoluem lentamente. Usualmente, apresentam múltiplas causas que variam 
no tempo, incluindo hereditariedade, estilos de vida, exposição a fatores ambientais 
e a fatores fisiológicos. Normalmente, faltam padrões regulares ou previsíveis para 
as condições crônicas. Ao contrário das condições agudas nas quais, em geral, pode-
se esperar uma recuperação adequada, as condições crônicas levam a mais sintomas 
e à perda de capacidade funcional. Cada sintoma pode levar a outros, num ciclo 
vicioso dos sintomas: condição crônica leva a tensão muscular que leva a dor que 
leva a estresse e ansiedade que leva a problemas emocionais que leva a depressão 
que leva a fadiga que realimenta a condição crônica (MENDES, 2016, p. 33). 

 

Como não há uma estabilidade rígida e acabada na evolução das doenças, diversas 

condições agudas apresentam possibilidade de mudar suas características, passando a se 

apresentar como doença crônica, como é o caso da hanseníase, a qual pode deixar algum tipo 

de incapacidade, passando a necessitar de cuidados e atenção dos serviços de saúde. De 

mesmo modo, as condições crônicas podem evoluir com episódios agudos, demandando a 

atenção no campo dos serviços de urgência e emergência instalados no SUS (MENDES, 

2016). 

No tocante à hanseníase, pensando-se em seu quadro de manifestação aguda, tem-se 

em mente os episódios reacionais que requerem atendimento imediato. Ao voltar a atenção 

para a redução da carga da doença, faz-se necessário o desenvolvimento de um conjunto de 

atividades que englobam a educação em saúde, diagnóstico precoce com tratamento imediato 

e sua interface com as ações da vigilância epidemiológica, prevenção e tratamento de 

incapacidades, bem como o controle de contatos que são de suprema relevância ao ressaltar a 

inexistência de proteção específica para a hanseníase (SOUZA et al., 2018b). Para tanto, 

torna-se fundamental investir na formação e qualificação de profissionais de saúde, com 
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articulação entre pesquisa, ensino e assistência, além de garantia e estruturação de RAS fluida 

e que atenda às necessidades de saúde da população (ALVES et al., 2014). 

Considerando a peculiaridade da hanseníase como doença infecciosa crônica, é 

fundamental o seguimento das pessoas acometidas e de seus familiares, necessitando de 

cuidado continuado e de uma atitude proativa por parte dos profissionais de saúde relacionada 

à promoção da saúde no sentido prevenir efeitos das reações hansênicas, reduzir o estigma e 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas (LOBATO; NEVES; XAVIER, 2016; SOUZA et 

al., 2018b). 

Reforça-se também a preponderância da avaliação periódica após a conclusão da alta 

medicamentosa, com abordagem biopsicossocial, levantando questões relacionadas à 

prevenção, reabilitação e reinserção social. Tudo associado a uma rede de atenção bem 

estruturada, capaz de dar suporte ao paciente nos três níveis de complexidade, conforme sua 

necessidade (REIS; CASTRO; FERNANDES, 2017).  

 Considerando-se a complexidade dos indivíduos, a ética e a humanização da 

assistência, pressupõe-se uma atenção especial aos usuários por parte dos enfermeiros, com 

condutas cordiais e solidárias que colocam em prática a escuta ativa, com valorização das 

queixas dos usuários. O estabelecimento de vínculos surge diante da necessidade de 

estabelecer estratégias de enfrentamento das condições de vulnerabilidade vivenciadas pelas 

pessoas acometidas pela hanseníase (CARVALHO et al., 2016). 
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8 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo são ditos como fonte de informações relevantes para 

a Saúde Pública, ao possibilitarem o conhecimento do perfil sociodemográfico, de tratamento 

e clínicos de egressos da PQT para a hanseníase, bem como as incapacidades físicas, 

limitações de atividade e restrição à participação social enfrentadas por aqueles que 

concluíram a PQT para hanseníase, além de trazer esclarecimentos sobre as doenças crônicas 

e/ou negligenciadas.  

Na caracterização sociodemográfica da amostra do estudo observa-se predominância 

de indivíduos do sexo feminino, inseridos na faixa etária que caracteriza a população como 

economicamente ativa, não branca, com baixo grau de instrução e baixa renda familiar. Não 

se encontrou significância estatística na distribuição pela classificação operacional. 

As informações que caracterizam os participantes do estudo quanto à sua condição 

social colocam em destaque a situação de vulnerabilidade da maioria daqueles acometidos 

pela hanseníase. São pessoas com pouca instrução, que possuem baixa renda e provavelmente 

enfrentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde, enfatizando a necessidade de ofertar 

atenção e assistência a esse perfil populacional na perspectiva de melhor controle da doença.  

O elevado número de pacientes realizando tratamento nos centros de referência 

especializada faz concluir que a maioria detectada via encaminhamento indica falha na 

estruturação da rede de atenção voltada para as pessoas acometidas pela hanseníase. O 

processo e o tratamento têm como recomendação ministerial, ou seja, como porta de entrada, 

a atenção básica. Assim, enfatiza-se a descontinuidade das recomendações sobre as pessoas 

acometidas pela hanseníase em sua trajetória, do diagnóstico à alta e acompanhamento das 

incapacidades, uma vez que deveriam ocorrer na atenção básica. Tais achados neste estudo 

ganham evidência ao considerar a existência de casos classificados na forma virchowiana e 

com incapacidade física no diagnóstico, o que indica fragilidade na cobertura, 

acompanhamento e tratamento, dito de forma simplista, mas que compromete vidas e requer 

novos estudos. 

A organização dos serviços de saúde mediante a estruturação da APS com cobertura 

de todo o território do município, munida de profissionais treinados e capacitados para lidar 

com a hanseníase são elementos necessários para o diagnóstico precoce, início imediato do 

tratamento, prevenção de incapacidades físicas e, consequentemente, melhor qualidade de 

vida após a alta medicamentosa. 
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A valorização e adequada alimentação do sistema de notificação e acompanhamento 

de casos de hanseníase também é urgente, diante do quantitativo elevado de informações 

faltosas relacionadas às incapacidades físicas e episódios reacionais durante o tratamento. A 

falta de dados preenchidos deixa a desejar e pode ter origem na falha de profissionais que 

mantêm contato direto com o usuário ou na precariedade dos serviços. 

O montante de pessoas que retornaram ao serviço de saúde no qual realizaram o 

tratamento após a alta medicamentosa, além de reforçar a ideia de que no pós-alta tais pessoas 

precisam de algum acompanhamento, deixa espaço para o desenvolvimento de estudos que 

busquem o motivo pelo qual os usuários estão retornando, bem como para investigar as ações 

e serviços ofertados. 

A pesquisa realizada também fornece subsídios para aceitar a hipótese alternativa de 

que existe associação entre grau de incapacidade física, limitação de atividade e restrição à 

participação social e a qualidade de vida de indivíduos que receberam alta em hanseníase, 

evidenciando melhores escores de qualidade de vida naqueles indivíduos classificados como 

PB, sem incapacidade física, limitação de atividade e restrição à participação social. 

É notória a discrepância existente ao se comparar os resultados obtidos mediante a 

mensuração do grau de incapacidade física, limitação de atividade e restrição à participação 

social e sua distribuição entre as categorias da classificação operacional, observando-se que os 

resultados mais graves são encontrados nos indivíduos classificados como MB. 

Para a qualidade de vida, de modo geral, os participantes do estudo obtiveram bons 

resultados, com tendência a melhor qualidade de vida (mediana >50) nos aspectos geral, 

físico, psicológico, social e ambiente. Contudo, também foram obtidos baixos escores de 

qualidade de vida associados, na maioria das vezes, à classificação operacional MB, com 

significância estatística para o aspecto geral, físico e psicológico. O comportamento da 

associação das variáveis com o domínio ambiente da qualidade não apresentou significância 

estatística em algumas situações, talvez pela razão de que os fatores relacionados a este 

domínio podem ser mais influenciados pelo meio no qual vive o indivíduo do que por suas 

características pessoais. 

Aqueles com presença de algum grau de incapacidade física tiveram menores escores 

de qualidade de vida, principalmente no aspecto físico da qualidade de vida. Ao mensurar a 

distribuição da qualidade de vida pela incapacidade física, em função da classificação 

operacional, os menores escores de qualidade de vida são apresentados pelos indivíduos com 

incapacidade física classificados como MB. Do mesmo modo, as pessoas com limitação de 

atividade também apresentaram menores escores de qualidade de vida. Observa-se ainda que 
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a limitação de atividade esteve fortemente associada aos baixos escores de qualidade de vida 

física e psicológico nos indivíduos MB. 

Com relação à distribuição da participação social pela qualidade de vida apresentada 

pelos pacientes que receberam alta em hanseníase, chama a atenção o fato de pessoas com ou 

sem restrição à participação social apresentarem os melhores de escores de qualidade de vida 

em seu aspecto social. Ou seja, mesmo os indivíduos com restrição à participação social 

apresentaram bons escores de qualidade de vida social. Tal resultado pode ser considerado ao  

se pensar na possibilidade de as restrições vivenciadas não serem consideradas como algo 

ruim, que venha a prejudicar a qualidade vida em seu âmbito social. E, ainda, mesmo em 

condições restritivas da participação social, as pessoas acometidas pela hanseníase se 

tornaram resilientes de modo que superaram essa limitação, encarando-a como algo não 

maléfico para si. 

Diante das associações encontradas, com evidências de que os indivíduos classificados 

como MB apresentaram repercussões negativas em suas vidas com mais frequência do que os 

PB, os achados do estudo coadunam com a necessidade de organização da APS do Município 

de Natal para promover o diagnóstico precoce dos casos de hanseníase. A detecção precoce de 

casos é um sinal de serviço de saúde mais organizado e pró-ativo na busca de casos novos da 

doença, contribuindo para o achado de pessoas classificadas como PB, sem incapacidades 

físicas ou com incapacidades em graus menores. 

Dessa maneira, faz-se necessária a descentralização das ações de saúde desenvolvidas 

no âmbito da hanseníase, com treinamento de profissionais, incremento da busca ativa, do 

controle de contatos e valorização das atividades de vigilância. Pensando-se na cronicidade da 

doença, com repercussões após a alta medicamentosa, é primordial a continuidade da 

assistência aos usuários egressos da PQT como ações de promoção da saúde através de 

atividades educativas voltadas para o autocuidado, prevenção e tratamento de incapacidades, 

bem como a reabilitação. 

Mantendo-se referência a um dos princípios doutrinário que regem o SUS, a equidade, 

deve-se pensar na implementação prática do modelo de atenção à saúde que atenda às 

condições crônicas, de fato, capaz de congregar e fornecer subsídios necessários à integração 

de populações que vivem em condições de vulnerabilidade social, bem como aquelas 

vitimizadas por doenças negligenciadas e com características de cronicidade (similares à 

hanseníase), garantindo a integralidade da atenção em saúde. 

O estudo apresenta limitações relativas à utilização de bases de dados secundárias para 

caracterização de informações relacionadas ao tratamento e clínica da amostra, considerando-
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se a inconsistências para algumas variáveis e falta do preenchimento de outras. Entretanto, a 

importância de traçar um perfil dos egressos da PQT específica para a hanseníase justifica a 

incorporação do banco de dados a este estudo. 

Porém, a principal limitação desse tipo de estudo é a dificuldade de estabelecer a 

sequência temporal de causa e efeito, distinguindo se a associação é causal ou não. Ou seja, 

não se pode dizer se a causa dos baixos escores de qualidade de vida se dá pela presença de 

incapacidade física, limitação de atividade e restrição à participação social, embora seja 

observada a associação estatística. 

Com relação ao financiamento para a realização do estudo, informa-se que se deu com 

recursos próprios. Não houve fonte externa de financiamento. 
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APÊNDICE A – Instrumento de caracterização clínica e social 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA: Limitações e problemas/fragilidades enfrentados por usuários 

que receberam alta em hanseníase: um estudo transversal 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Nome:________________________________________________Nº de identificação_____ 

Idade (anos): _____________   Sexo: ( ) Feminino  ( ) Masculino  

Estado civil: ( ) Casado/união estável       ( ) Solteiro       ( ) Separado/divorciado       ( )Viúvo  

Etnia: ( )Banco ( ) Não branco 

Escolaridade 

(  ) Sem escolaridade  

(  ) Ensino Fundamental incompleto  

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

 

Ocupação/profissão:__________________________________________________________  

Renda familiar (valor total):____________ Número de habitantes no Domicílio:_______ 

 

2. DADOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO 

Ano do INÍCIO DO TRATAMENTO: _______ 

 

Modo de entrada:( ) Caso novo ( ) Transferência ( ) Recidiva 

 

Modo de detecção:( ) Encaminhamento  ( ) Demanda espontânea  ( ) Busca ativa  ( ) Outros 

 

Classificação Operacional:  

( ) Paucibacilar (cartela verde – 1 comprimido por dia)  

( ) Multibacilar(cartela marrom – 2 comprimidos por dia) 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto  

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Pós-graduação 
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Baciloscopia: ( ) Positivo ( ) Negativo ( ) Não realizada/não informada 

 

Em relação ao tratamento especifico (PQT):  

( )Realizou o tratamento regularmente (quando não houver registro de meses faltosos).  

( ) Já abandonou (mais de um mês sem tomar a medicação) alguma vez.  

 

Algum outro membro da família ou de sua casa apresentou hanseníase?  

( ) Sim  ( ) Não  ( ) Não sabe 

 

Após a alta medicamentosa da PQT você voltou ao serviço de saúde para fazer algum 

acompanhamento relacionado à hanseníase? ( ) Sim  ( ) Não 

 

3. DADOS RELACIONADOS À DOENÇA  

 

Manifestação clinica: ( ) Forma Indeterminada           ( ) Forma Tuberculoíde 

( ) Forma Dimorfa                  ( ) Forma Virchowiana 

 

Incapacidade física no início do tratamento:  

( )Grau 0 ( )Grau I ( )Grau II ( )Não avaliado/não informado 

Incapacidade ao finaldo tratamento:  

( )Grau 0 ( )Grau I ( )Grau II ( )Não avaliado/não informado 

 

Desenvolveu reação hansênica durante o tratamento:  

( ) Reação Tipo I ( ) Reação Tipo II ( ) Não desenvolveu reação ( ) Não informado 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Limitações e 

problemas/fragilidades enfrentados por usuários que receberam alta em hanseníase: um 

estudo transversal”, que tem como pesquisador responsável o Prof Dr. Francisco Arnoldo 

Nunes de Miranda e a doutoranda Mônica Gisele Costa Pinheiro. 

 Esta pesquisa pretende: Avaliar repercussões de ordem física e social em usuários que 

receberam alta em hanseníase; Dimensionar a limitação funcional a partir do escore Olho-

Mão-Pé, nos indivíduos que receberam alta por cura em hanseníase; Estimar a limitação de 

atividade e consciência de risco de usuários que receberam alta em hanseníase; Dimensionar a 

restrição à participação social na alta em hanseníase; Descrever a qualidade de vida de 

egressos por cura do tratamento de hanseníase; Associar a limitação funcional à limitação de 

atividade, restrição à participação social e qualidade de vida de indivíduos que receberam alta 

em hanseníase; Apresentar problemas enfrentados na vida diária, em ocasião da hanseníase, 

por usuários que concluíram a PQT específica; Descrever dificuldades encontradas no 

acompanhamento clínico na alta em hanseníase, na visão do usuário. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que tal medida poderá trazer melhorias na 

assistência aos pacientes egressos da poliquimioterapia, que muitas vezes desconhecem a 

importância de continuar recebendo cuidados após a cura, ao passo que pode levar a atitudes 

reflexivas e à adoção de medida em prol da melhoria do atendimento aos pacientes no período 

pós-alta. Para isso, será utilizada a técnica da entrevista como técnica de coleta de dados, com 

questões semiestruturadas e aplicação de questionários. 

 Caso você decida participar, você deverá assinar um termo consentindo sua 

participação e um termo consentindo a gravação de voz.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.                                          
E-mail:maipgenf@pgenf.ufrn.br 
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Você será submetido a uma entrevista dividia em partes: uma destinada à 

caracterização social do sujeito, onde serão coletados informações sobre idade, escolaridade, 

estado civil, ocupação, número de habitantes no domicílio e renda familiar, bem como dados 

que caracterizam clinicamente a doença; realização de entrevista semiestruturada, com 

perguntas abertas, que direcionarão as respostas do entrevistado ao objetivo do estudo; 

realização de exame físico norteado pela Ficha de Avaliação Neurológica da Função Neural e 

Complicações para avaliar o grau de incapacidade, mediante a observação dos olhos, nariz, 

membros superiores e membros inferiores, avaliação da força dos membros superiores e 

inferiores através da palpação e avaliação da sensibilidade dos pés e das mão com o uso de 

monofilamentos (irá tocar determinados pontos da palma da mão e da planta dos pés como o 

monofilamento para ver ser a sensibilidade do usuário está preservada ou não); e aplicação de 

3 questionários (Escala SALSA, Escala de participação social e Questionário de Qualidade de 

Vida) contendo respostas de multipla escolha, na qual o usuário deverá marcar uma resposta 

para cada pergunta. 

 Com relação aos questionários, ressalta-se que a Escala SALSA dimensionar a 

limitação de atividade e consciência de risco; a Escala de participação dimensionar a restrição 

à participação social percebida pelo entrevistado; e o Questionário de Qualidade de Vida da 

uma estimativa da qualidade de vida do usuário. 

Durante a realização, os participantes serão submetidos a gravação de seus relatos. A 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 

exame físico ou psicológico de rotina. Porventura, há possibilidade de risco psicológico 

causado pela recordação de dificuldades vividas, e desta maneira, serão minimizados pela não 

realização da entrevista quando o participante, mesmo aceitando fazer parte da amostra, se 

sentir desconfortável em relembrar situações vivenciadas, além da suspensão da entrevista 

quando solicitado pelo entrevistado, ou quando o pesquisador perceber o mal estar causado 

pelas recordações.  

O estudo permitirá a valorização e respeito dos pacientes com hanseníase, objetivando 

o desenvolvimento de uma assistência mais humanizada após a alta medicamentosa da 

hanseníase. Portanto, tem relevância prática ao passo que irá proporcionar o conhecimento de 

dificuldades enfrentadas por usuários que receberam alta em hanseníase.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela Universidade Federal do Rio Grande do 
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Norte, na pessoa da própria responsável pela pesquisa Prof Dr. Francisco Arnoldo Nunes de 

Miranda. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Prof. 

Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, Tel(84) 98710-1851, ou para a doutoranda Mônica 

Gisele Costa Pinheiro, Tel(84) 98823-3399 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Prof Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa Limitações e problemas/fragilidades enfrentados por usuários que receberam 

alta em hanseníase: um estudo transversal, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

Natal __________/__________/_________. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO A - Ficha de Avaliação Neurológica da Função Neural e Complicações  

Nome: ____________________________________________________________________________ 

Nome fictício: ______________________________________________________________________  
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ANEXO B – Screening of Activity Limitation and Safety Awareness (Escala SALSA) 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

  
ESCALA SALSA 

Screening of Activity Limitation & Safety Awareness 
(Triagem de Limitação de Atividade e Consciência de risco) 

 
 
Marque uma resposta em cada linha 

Se SIM, o quanto isso é 
fácil para você? 

Se NÃO, por que não? 

F
ác

il
 

U
m

 p
ou

co
 d

if
íc

il 

M
ui

to
 d

if
íc

il 

E
u 

nã
o 

pr
ec

is
o 

fa
ze

r 
is

so
 

E
u 

fi
si

ca
m

en
te

  
nã

o 
co

ns
ig

o 

E
u 

ev
ito

 p
or

 c
au

sa
 

do
 r

is
co

 

1. 
Você consegue enxergar (o suficiente para realizar suas 
atividades diárias)? 1 2 3  4  

2. Você se senta ou agacha no chão? 1 2 3 0 4 4 

3. Você anda descalço?i.e. a maior parte do tempo 1 2 3 0 � � 

4. Você anda sobre chão irregular? 1 2 3 0 � � 

5. Você anda distâncias mais longas?i.e. mais de 30 minutos 1 2 3 0 � � 

6. 
Você lava seu corpo todo? (usando sabão, esponja, jarra; de 
pé ou sentado) 1 2 3 0 4 

4 

7. 
Você corta as unhas das mãos ou dos pés? e. g. usando 
tesoura ou cortador 1 2 3 0 

� � 

8. 
Você segura um copo/tigela com um conteúdo quente? e. g. 
bebida, comida 

1 2 3 0 4 4 

9. 
Você trabalha com ferramentas? i. e. ferramentas que você 
segura com as mãos para ajudar a trabalhar 1 2 3 0 

� � 

10. 
Você carrega objetos ou sacolas pesadas? e. g. compras, 
comida, água, lenha 

1 2 3 0 
� � 

11. 
Você levanta objetos acima de sua cabeça? e. g. para colocar 
em uma prateleira, em cima de sua cabeça, para estender roupa 
para secar 

1 2 3 0 
� � 

12. Você cozinha? i. e. Preparar comida quente ou fria 1 2 3 0 � � 
13. Você despeja/serve líquidos quentes? 1 2 3 0 � � 

14. 
Você abre/fecha garrafas com tampa de rosca? e. g. óleo, 
água 

1 2 3 0 4 4 

15. Você abre vidros com tampa de rosca? e. g. maionese 1 2 3 0 � � 

16. 
Você mexe/manipula objetos pequenos? e. g. moedas, 
pregos, parafusos pequenos, grãos, sementes 

1 2 3 0 4 4 

17. Você usa botões? e. g. botões em roupas, bolsas 1 2 3 0 4 4 

18. 
Você coloca linha na agulha? i. e. passa linha pelo olho da 
agulha 

1 2 3 0 
� � 

19. 
Você apanha pedaços de papel, mexe com pape/coloca 
papel em ordem? 

1 2 3 0 4 4 

20. Você apanha coisas do chão? 1 2 3 0 4 4 

Escores parciais 
 

Escore SALSA (some todos os escores parciais) 
 

(S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6) 

(S1+S2+S3+S4+S5+S6) 

Escore de consciência de risco 
(conte o número de ��‘s 
marcados em cada coluna)  
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Classificação Final 

SEM 
LIMITAÇÃO 

 

LIMITAÇÃO 
LEVE 

LIMITAÇÃO 
MODERADA 

LIMITAÇÃO 
SEVERA 

LIMITAÇÃO 
MUITO 

SEVERA 
10-24 25-39 40-49 50-59 60-80 

 

Condições médicas que afetam as atividades diárias (pode-se pensar em perda de força 

muscular (ex. sequela de AVC, atrofias, amputações, diminuição da função do quadril, dor 

nas costas, problemas em ombro ou joelho, trauma em mão, LER/DORT...). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anote qualquer adaptação/órtese usada pelo entrevistado(pode-se pensar em óculos, cadeira 

de rodas, bengala ou andador, muletas, tutor,splints, talhares adaptados, instrumentos de 

trabalho adaptados, luvas ou panos,calçado especial, etc). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO C – Escala de Participação 

Nome: ____________________________________________________________________________ 

N
úm

er
o 

 
Escala de Participação 

De forma comparativa com os seus pares... 

N
ão

 e
sp

ec
if

ic
ad

o,
 

nã
o 

re
sp

on
de

u 

S
im

 

À
s 

ve
ze

s 

N
ão

 

Ir
re

le
va

nt
e,

 e
u 

nã
o 

qu
er

o,
 e

u 
nã

o 
pr

ec
is

o 

N
ão

 é
 p

ro
bl

em
a 

P
eq

ue
no

 

M
éd

io
 

G
ra

nd
e 

P
O

N
T

U
A

Ç
Ã

O
 

   
0    1 2 3 5 

 

1. Você tem a mesma oportunidade que seus pares para 
encontrar trabalho? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

2. Você trabalha tanto quanto os seus pares (mesmo 
número de horas, tipo de trabalho, etc.)? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

3. Você contribui economicamente com a sua casa de 
maneira semelhante à de seus pares? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

4. Você viaja para fora de sua cidade com tanta 
frequência quanto os seus pares (exceto para 
tratamento), p. ex., feiras, encontros, festas? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

5. Você ajuda outras pessoas (p. ex., vizinhos, amigos ou 
parentes)? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

6. Você participa de atividades recreativas/sociais com a 
mesma frequência que os seus pares (p. ex., esportes, 
conversas, reuniões)? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

7. Você é tão ativo socialmente quanto os seus pares? (p. 
ex., em atividades religiosas/comunitárias)? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

8. Você visita outras pessoas na comunidade com a 
mesma frequência que seus pares? 

 
0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

 
    1 2 3 5 

 

9. Você se sente à vontade quando encontra pessoas 
novas? 

 
0        
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Classificação final 
Sem restrição 
significativa 

Leve restrição Moderada restrição Grande restrição Extrema restrição 

0-12 13-22 23-32 33-52 53-90 

N
úm

er
o 

 
Escala de Participação 

De forma comparativa com os seus pares... 

N
ão

 e
sp

ec
if

ic
ad

o,
 

nã
o 
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on
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u 

S
im

 

À
s 

ve
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s 

N
ão
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u 
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o 
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o 
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 p
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a 

P
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M
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G
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e 

P
O

N
T

U
A

Ç
Ã
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 0    1 2 3 5 

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você?      1 2 3 5 

 

10. Você recebe o mesmo respeito da comunidade quanto 
os seus pares?  0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você?      1 2 3 5 

 

11. Você se locomove dentro e fora de casa e pela 
vizinhança/cidade do mesmo jeito que os seus pares?  0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você?      1 2 3 5 

 

12. Em sua cidade, você frequenta todos os locais 
públicos (incluindo escolas, lojas, escritórios, 
mercados, bares e restaurantes)? 

 0        
 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você?      1 2 3 5 

 

13. Você tem a mesma oportunidade de se cuidar tão bem 
quanto os seus pares (aparência, nutrição, saúde)?  0        

 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você?      1 2 3 5 

 

14. Em sua casa, você faz o serviço de casa?  0         

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

     1 2 3 5 
 

15. Nas discussões familiares, a sua opinião é importante?  0         

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

     1 2 3 5 
 

16. Na sua casa, você como junto com as outras pessoas, 
inclusive dividindo os mesmos utensílios, etc.)? 

 0        
 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

     1 2 3 5 
 

17. Você participa tão ativamente quanto seus pares das 
festas e rituais religiosos (p. ex., casamentos, 
batizados, velórios, etc.)? 

 0        
 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

     1 2 3 5 
 

18. Você se sente confiante para tentar aprender coisas 
novas? 

 0        
 

 [Se às vezes, não e irrelevante] até que ponto isso 
representa um problema para você? 

     1 2 3 5  

TOTAL  
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ANEXO D – Questionário de Qualidade de Vida Breve (WHOQoL-bref) da 

Organização Mundial de Saúde 

 
Nome: ____________________________________________________________________________ 

 
Instruções 
 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 

outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que 

resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. 

Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha. 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. 

 
Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número o que lhe parece a 

melhor resposta. 

  Muito 
ruim 

Ruim Nem ruim nem boa Boa Muito 
boa 

1 Como você avalia Sua qualidade de 
vida? 

1 2 3 4 5 

 
  Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Nem satisfeito nem 

insatisfeito 
Satisfeito Muito 

Satisfeito 
2 Quão satisfeito (a) você está com a 

sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes são sobre o quantovocê tem sentido algumas coisas nas últimas duas 

semanas. 
 
  Nada Muito 

Pouco 
Mais ou menos Bastante Extremamente 

3 Em que medida você acha que 
sua dor (física)impede você de 
fazer o que precisa? 

1 2 3 4 5 

4 O quanto você precisa de algum 
tratamento médico para levar sua 
vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita sua 
vida? 

1 2 3 4 5 

6 Em que medida você acha que 
sua vida tem sentido? 

1 2 3 4 5 

7 O quanto você consegue se 
concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 Quão seguro (a) você se sente 
em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

9 Quão saudável é o seu ambiente 
físico (clima, barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 
fazercertas coisas nestas últimas duas semanas. 

 
  Nada Muito 

Pouco 
Médio Muito Completamente 

10 Você tem energia suficiente para 
seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

11 Você é capaz de aceitar sua 1 2 3 4 5 
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aparência física? 
12 Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 
1 2 3 4 5 

13 Quão disponíveis para você estão 
as informações que precisa no seu 
dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 Em que medida você tem 
oportunidade de atividade de 
lazer? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
 
  Muito 

ruim 
Ruim Nem ruim nem 

bom 
Bom Muito bom 

15 Quão bem você é capaz de se 
locomover? 

1 2 3 4 5 

 
  Muito 

insatisfeito 
Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 
Satisfeito Muito 

satisfeito 
16 Quão satisfeito (a) você está com 

o seu sono? 
1 2 3 4 5 

17 Quão satisfeito (a) você está com 
sua capacidade de desempenhar 
as atividades de seu dia-a-dia? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18 Quão satisfeito (a) você está com 
sua capacidade para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 Quão satisfeito (a) você está 
consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 Quão satisfeito (a) você está com 
suas relações pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, colegas? 

1 2 3 4 5 

21 Quão satisfeito (a) você está com 
sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

22 Quão satisfeito (a) você está com 
o apoio que você recebeu de seus 
amigos? 

1 2 3 4 5 

23 Quão satisfeito (a) você está com 
as condições do local onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 Quão satisfeito (a) você está com 
o seu acesso aos serviços de 
saúde? 

1 2 3 4 5 

25 Quão satisfeito (a) você está com 
o seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas 

coisas nas últimas duas semanas. 
 
  Nunca Algumas 

vezes 
Frequentemente Muito 

frequente 
Sempre 

26 Com que frequência você tem 
sentimentos negativos tais como 
mau humor, desespero, ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO E – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO F – Termo de confidencialidade 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 Mediante este termo eu, Prof(a) Francisco Arnoldo Nunes de Mirandae meu (minha) 

orientando(a) Mônica Gisele Costa Pinheiro, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto 

sobre os dados coletados por usuário que receberam alta em hanseníase em Natal/RN, serão 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Limitações e 

problemas/fragilidades enfrentados por usuários que receberam alta em hanseníase:um estudo 

transversal”, durante e após a conclusão da mesma. 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução 

do projeto em questão. 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes da pesquisa e a Instituição. 

Nata,_____________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

  

___________________________________________________________________________

Assinatura do(a)doutorando(a) 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.                                          
E-mail:maipgenf@pgenf.ufrn.br 
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ANEXO G - Instrucional pergunta por pergunta da escala SALSA 

 

Não tem problema se as pessoas fizerem uso de adaptações/órteses para realizar 

umaatividade.Você pode registrar qualquer adaptação/órtese usada no formulário de 

informações sobre ocliente. 

 

1 Enxergar significa perceber com seus olhos (possivelmente com o auxílio de óculos,etc.) o 

ambiente à sua volta, perto ou longe, o suficiente para realizar suas atividadesdiárias. 

2 Sentar-se significa colocar suas nádegas no chão ou próximo dele – você podesentar-se 

sobre uma almofada, tapete ou plataforma baixa. Você pode também sentar-secom as pernas 

cruzadas.Agachar é sentar-se de cócoras, com seus joelhos dobrados, com o peso de seu 

corpoapoiado nos pés e não em suas nádegas. 

3 Andar descalço significa andar sem qualquer tipo de calçado ou proteção em seus pés. 

4 Andar sobre chão ou superfícies irregulares significa andar sobre chão com pedras,ou onde 

a terra esteja rachada – qualquer superfície irregular. 

5 Andar distâncias mais longas significa que você anda por 30 minutos ou mais. 

6 Lavar seu corpo todo significa lavar ou esfregar seu pescoço, peito, barriga, costas,braços e 

pernas, geralmente com água e sabão (se disponível) até que seu corpo estejalimpo, e então 

enxaguar-se retirando o sabão. 

7 Cortar suas unhas significa aparar ou cortar o excesso de unha de seus dedos ou dasmãos ou 

dos pés. Registre dificuldade ou “evito por causa do risco” se houverproblemas ou com as 

unhas das mãos ou com as unhas dos pés, ou ambos. 

8 Segurar ou copo ou tigela com conteúdo quente significa apanhar ou colocar em suamão ou 

mãos uma vasilha com ou sem asa. 

9 Trabalhar com ferramentas significa usar várias ferramentas, segurando-as com asmãos, 

para lhe ajudar no trabalho. 

10 Objetos pesados são os que pesam mais do que 10-20 quilos, e podem ser carregadosna 

cabeça, nas costas, sobre os ombros, nas mãos ou braços. Podem ou não sercarregados em 

uma sacola, caixa ou cesto. 

11 Levantar objetos acima de sua cabeça significa levantar um objeto com suas mãos ebraços 

acima do nível de sua cabeça, e colocá-lo em uma prateleira alta, gancho, vigado telhado, 

corda ou em cima de sua cabeça, por exemplo. 

12 Cozinhar significa preparar comida, tanto quente quanto fria. 
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13 Despejar líquidos quentes significa despejar líquidos quentes de uma panela, vaso,jarra ou 

concha geralmente colocando-o em uma outra vasilha. 

14 Abrir ou fechar garrafas com tampa de rosca significa torcer ou girar a tampa paraabrir a 

garrafa, e girá-la em sentido oposto para fechá-la. Essas tampas de rosca sãopequenas e usam-

se os dedos para girá-las.  

15 Um vidro com tampa de rosca geralmente significa que a tampa tem diâmetro maiordo que 

a tampa de uma garrafa. Deve-se torcer ou girar a tampa em uma direção paraabrir e na 

direção oposta para fechá-la. Essas tampas são relativamente grandes e usa-setoda a mão para 

girá-las. 

16 Mexer ou manipular objetos pequenos significa apanhar, segurar e virar objetospequenos 

em suas mãos, tais como moedas, pregos, pedras pequenas, grãos e sementes,por exemplo. 

17 Um botão é um disco ou “bolinha” geralmente preso a uma roupa ou bolsa, que éusado 

para manter duas superfícies ou pedaços juntos, passando-o por uma laçada oucasa de botão. 

Abotoar ou desabotoar significa abrir e fechar suas roupas ou objetosusando botões. 

18 Colocar linha na agulha significa passar um pedaço de linha, lã ou fio pelo buraco deuma 

agulha de costura. 

19 Apanhar pedaços de papel, mexer com papel / colocar papel em ordem significaque você 

apanha pedaços ou folhas soltas de papel para organizar, arrumar, dobrar ourasgá-los; você 

pode também o usar o papel para embrulhar. 

20 Apanhar objetos do chão significa dobrar-se, ajoelhar-se ou agachar-se para que vocêpossa 

alcançar o chão com seu braço e pegar algo com sua mão. 
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ANEXO H – Instrucional pergunta por pergunta da Escala de Participação 

 

1.Você tem a mesma oportunidade que os seus pares para encontrar trabalho? 

Modelo: Você tem as mesmas chances/oportunidades de encontrar um emprego ou trabalho 

que os seus pares? 

Observação: a pergunta é se a pessoa tem as mesmas oportunidades de encontrar trabalhopago 

quanto seus pares, ou se é mais difícil por causa da sua deficiência/doença (não porcausa de 

algum outro motivo). 

Por exemplo, pode ser mais difícil encontrar trabalho porque: 

• Ele/ela não consegue trabalhar tão depressa quanto seus pares. 

• Ele/ela tem mãos deformadas 

• Ele/ela precisa descansar mais durante o dia. 

2.Você trabalha tanto quanto os seus pares (mesmo número de horas, tipo de trabalho, 

etc.)? 

Modelo: Você trabalha tantas horas por dia quanto os seus pares? Você faz um trabalho 

semelhante ao dos seus pares? 

Esta é uma comparação entre a quantidade de trabalho que a pessoa é capaz de fazer. 

Exclui: atitude de trabalho 

Por exemplo: 

• Ele/ela trabalha o mesmo número de horas? 

• Ele/ela precisa fazer um trabalho mais leve? 

• Ele/ela faz outro tipo de trabalho? 

• Ele/ela tem mais faltas no trabalho por ano por causa da doença? 

3.Você contribui economicamente com a sua casa de maneira semelhante à de seus 

pares? 

Modelo: As outras pessoas (os seus pares) ganham dinheiro, produzem bens para a família? 

Você faz o mesmo? 

Observação: a pergunta é se a pessoa é capaz, ou seja, se tem condições de 

contribuirfinanceiramente. Contribuir significa dar meios para as finanças/recursos 

domésticos. 

Exclui: Contribuições que não sejam financeiras. 

Por exemplo: 

• Uma pessoa pode contribuir com uma parte ou com todo o pagamento para alimentos e 

outras necessidades do consumo doméstico. 
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• A pessoa pode não estar trabalhando ou não ser economicamente produtiva e portanto não 

de pode contribuir. 

4.Você viaja para fora de sua cidade com tanta freqüência quanto os seus pares (exceto 

para tratamento), p. ex., feiras, encontros, festas? 

Modelo: Você sai para vender ou comprar alimentos ou para visitar amigos/parentes 

emoutras cidades/bairros? 

Exclui: viagens fora da cidade para tratamento médico. 

Por exemplo: 

• Sua falta de mobilidade pode de impedi-lo de empreender longas jornadas. 

• Talvez a pessoa não visite a família ou os parentes e portanto não precisa viajar tantoquanto 

seus pares 

• Talvez a pessoa prefira enviar seu cônjuge ou seus filhos para a feira por razão 

deconstrangimento. 

5.Você ajuda outras pessoas (p. ex., vizinhos, amigos ou parentes)? 

Modelo: Você ajuda outras pessoas em suas atividades econômicas e sociais, como 

lavoura,pastoreio, reparos domésticos, etc.? 

Observação: a pergunta se refere a ajuda não-remunerada 

Exclui: trabalho pago/remunerado ou emprego 

Ajudar é oferecer assistência, muitas vezes de maneira prática. A pergunta é se a pessoa 

ajudaoutras pessoas/famílias conhecidas. 

Por exemplo: 

• Buscar água para outros, quando estes não são capazes de ir 

• Cuidar dos seus animais em sua ausência 

• Acompanhar a pessoa ou levar seus filhos ao hospital quando eles estão doentes 

• Arranjar casamentos 

• Cuidar dos seus filhos 

6. Você participa de atividades recreativas/sociais com a mesma freqüência que os seus 

pares (p. ex., esporte, conversas, reuniões)? 

Modelo: Você tem tantas atividades recreativas quanto as outras pessoas? 

Observação: a pergunta é se a pessoa está tão envolvida e ativa socialmente em sua cidade 

/comunidade quanto os seus pares são envolvidos. 

Uma atividade recreativa é uma atividade social / sócio-religiosa / casual / de lazer, para 

relaxare se divertir. Essa atividade pode ser jogar cartas, tomar café com os amigos, ir a 
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reuniões dacomunidade, participar de festas, celebrações ou visitar parentes, assistir filmes, 

cantar, dançar,participar de algum jogo de bola, etc. no seu grupo de pares. 

Por exemplo: 

• Pode ser que a pessoa não saia por causa de sua mobilidade limitada 

• Ele/ela pode não ser capaz de jogar cartas em razão da deformidade em suas mãos 

• Talvez ele/ela tenha menos amigos por causa de sua doença/deficiência. 

7. Você é tão ativo socialmente quanto os seus pares (p. ex., em atividades religiosas/ 

comunitárias)? 

Modelo: Você é socialmente ativo? E em atividades religiosas / comunitárias? 

Observação: a pergunta é o quanto a pessoa é socialmente ativa em sua comunidade. 

Sersocialmente ativo é estar envolvido ou ocupado trabalhando em negócios da comunidade. 

Por exemplo: 

• Isso pode envolver freqüentar reuniões da comunidade. 

• Estar envolvido nos assuntos religiosos na cidade ou comunidade, p. ex., participando de 

um grupo ou procissão religiosa, ou sendo membro ativo da igreja local 

• Participar de uma marcha política 

8. Você visita outras pessoas na comunidade com a mesma freqüência que os seus pares? 

Modelo: Você visita pessoas em sua comunidade? Você faz visitas com a mesma 

freqüênciaque as outras pessoas? 

Observação: a pergunta é apenas se a pessoa visita outros, e não se ela come e bebe comeles. 

A pessoa visita outras casas ou famílias na comunidade tanto quanto os seus pares? 

Faça um círculo em torno do ‘0’ no quadro ‘SIM’ se ela visita outros, mas não come ou 

bebecom eles, mas assinale SIM também se ela faz visitas e come e bebe com os outros. 

Por exemplo: 

• A pessoa pode de ter perdido amigos por causa de sua doença, e tem menos pessoas para 

visitar 

• Talvez a mobilidade da pessoa a impeça de fazer visitas freqüentes. 

9. Você se sente à vontade quando encontra pessoas novas? 

Modelo: Você procura ficar fora do caminho de alguém que você não conhece? 

Observação: a pergunta é se a pessoa procura evitar falar com pessoas que ela não conheceou 

nunca encontrou antes. Evitar alguém é quando você tenta não ver ou não encontrar 

alguém,por exemplo, indo para casa por caminho diferente. Pessoas novas são aquelas que 

você nãoconhecia, não viu antes ou com quem não falou antes. 

Por exemplo: 
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• Talvez a pessoa se sinta constrangida por sua aparência, ou tema ser rejeitada, ou seja 

precavida com estranhos. 

10. Você recebe o mesmo respeito na comunidade quanto os seus pares? 

Modelo: Você acha que está perdendo o respeito em sua comunidade? 

Observação: a pergunta é se a pessoa recebe o mesmo respeito dos membros da 

comunidadequanto os seus pares. O respeito refere-se à posição ou importância e autoridade 

de alguém nacomunidade ou sociedade. 

Por exemplo: 

• Algumas pessoas ou famílias perderam respeito ou importância numa comunidade 

porque alguém da casa tem uma deficiência ou uma doença. 

11. Você se locomove dentro e fora de casa e pela vizinhança/cidade do mesmo jeito que 

os seus pares? 

Modelo: Você se desloca dentro e fora de casa, pela comunidade e viaja para fora da 

cidadeexatamente como os seus pares? 

Observação: mobilidade também inclui a capacidade de se deslocar, por exemplo, da 

cadeirade rodas/cama para a cadeira, com ou sem o uso de auxílios como uma cadeira de 

rodas,muletas, etc. 

Por exemplo: 

• Ele/ela pode achar difícil subir/descer escadas, morros, passar portões ou outras barreiras 

físicas por causa de sua mobilidade 

• A atitude das pessoas pode impedi-lo/a de se deslocar da mesma maneira que os seus 

pares, por exemplo, talvez ele/ela se sinta constrangido/a. 

12. Em sua cidade, você freqüenta todos os locais públicos (incluindo escolas, lojas, 

escritórios, mercados, bares e restaurantes)? 

Modelo: Você se assenta na praça (local de encontro)? Você entra em bares ou 

lanchonetespara beber alguma coisa? Você entra em edifícios públicos, como escolas ou 

escritórios? 

Por exemplo: 

• Talvez a pessoa pode ser incapaz de entrar num bar ou lanchonete porque sua cadeira de 

rodas não passa pela porta 

• Ela pode ser restringida pela atitude das pessoas 

• Ela pode preferir não ir a certos locais públicos porque se sente envergonhada ou 

constrangida. 
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13. Você tem a mesma oportunidade de se cuidar tão bem quanto seus pares (aparência, 

nutrição, saúde)? 

Modelo: Você tem oportunidade de se lavar sempre que deseja? Você tem oportunidadede 

comer frutas ou beber leite? 

Observação: a pergunta pede que a pessoa verifique o quanto ela é capaz de cuidar de 

simesma em comparação com seus pares ou companheiros. 

‘Oportunidade’ significa que uma pessoa pode, por exemplo, lavar seu cabelo sempre 

quedeseja. Isso implica que não existe nenhuma barreira ambiental, sócio-econômica ou física 

queimpeça alguém de fazer o que deseja. Inclui: arrumar/cortar o cabelo, 

piercing,manicure/pedicure, comer adequadamente, cuidar de sua aparência, ter uma atitude 

pró-ativaem relação à saúde. 

Por exemplo, a higiene da pessoa pode não ser tão boa quanto a dos seus pares se: 

• Ela não tem permissão ou chance de usar a torneira comunitária, a menos que estejaescuro e 

que não haja mais ninguém ali. 

• Ela também pode não ter o dinheiro para pagar por tratamento médico, sabão ou artigos de 

higiene. 

14. Você tem a mesma oportunidade de se cuidar tão bem quanto seus pares (aparência, 

nutrição, saúde)? 

Modelo: Você tem oportunidade de se lavar sempre que deseja? Você tem oportunidade 

decomer frutas ou beber leite? 

Observação: a pergunta pede que a pessoa verifique o quanto ela é capaz de cuidar de si 

mesmaem comparação com seus pares ou companheiros. 

‘Oportunidade’ significa que uma pessoa pode, por exemplo, lavar seu cabelo sempre que 

deseja.Isso implica que não existe nenhuma barreira ambiental, sócio-econômica ou física que 

impeçaalguém de fazer o que deseja. Inclui: arrumar/cortar o cabelo, piercing, 

manicure/pedicure, comeradequadamente, cuidar de sua aparência, ter uma atitude pró-ativa 

em relação à saúde. 

Por exemplo, a higiene da pessoa pode não ser tão boa quanto a dos seus pares se: 

• Ela não tem permissão ou chance de usar a torneira comunitária, a menos que esteja escuro 

eque não haja mais ninguém ali 

• Ela também pode não ter o dinheiro para pagar por tratamento médico, sabão ou artigos 

dehigiene. 

15. Em sua casa, você faz o serviço de casa? 
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Modelo: Você participa das tarefas domésticas diárias, como limpar o chão, os objetos, a 

roupa,cuidar dos animais, ajudar a cozinhar, comprar material de uso doméstico ou vegetais, 

etc.? 

Observação: a ênfase está sobre o fato de a pessoa participar das atividades domésticas de 

rotina,juntamente com as pessoas que vivem com ela.Alguns itens nesta pergunta podem ser 

específicos de um dos sexos. A resposta esperada é se apessoa pode participar das atividades 

aceitáveis para o seu sexo naquela cultura. 

Por exemplo: 

• Talvez outros não queiram que ela participe porque pensam que ficarão contaminados 

ouimpuros. 

16. Nas discussões familiares, a sua opinião é importante? 

Modelo: Os outros pedem sua opinião ou você dá a sua opinião quando se discutem assuntos 

defamília, na mesma proporção que os seus pares o fariam? 

Observação: a pergunta é se a pessoa fala, manifesta sua opinião, compartilha idéias e de 

modogeral participa quando sua família está discutindo alguma coisa. A pergunta inclui se a 

pessoasente que sua opinião é levada em conta, mesmo que seja em forma de (des)aprovação 

tácita,como talvez seja adequado em algumas culturas. 

Discussões familiares podem ser sobre qualquer coisa, mas podem incluir: 

• Planejar o casamento de uma filha 

• Comprar animais (imóveis, eletrodomésticos, etc.) 

• Dinheiro 

17. Na sua casa, você come junto com as outras pessoas, inclusive dividindo osmesmos 

utensílios, etc.? 

Modelo: Você come com outros membros da família e troca pratos ou utensílios com eles 

quandonecessário? 

Observação: a pergunta é se o entrevistado e os outros membros da família têm alguma 

objeçãoquanto ao fato de comerem juntos e ao uso comum de utensílios, o que em outras 

circunstânciasseria culturalmente aceitável. Exclui: aqueles que vivem sós. 

Por exemplo: Nas famílias em que o uso de utensílios comuns é culturalmente aceito 

• O prato e o copo do entrevistado podem ser usados por alguns outros membros da família 

• O entrevistado pode usar utensílios que normalmente são usados por outros membros da 

família 

• Às vezes o cônjuge ou os filhos podem dividir alimentos do prato do entrevistado quando 

estãocomendo juntos no mesmo local e no mesmo horário 
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18. Você participa tão ativamente quanto seus pares das festas e rituaisreligiosos (p. ex., 

casamentos, batizados, velórios, etc.)? 

Modelo: Você está tão envolvido quanto os outros nos principais festivais e rituais? 

Participar de alguma coisa é estar envolvido. Nesse caso, um festival é uma 

celebraçãocomunitária. Um ritual é uma cerimônia ou observância religiosa. Quando há festas 

ou rituais comocasamentos e funerais, a pessoa comparece e participa? 

Por exemplo: 

• Talvez pode não ser convidada ou não tenha permissão para vir 

• Pode preferir ficar em casa por receio que outros a/o façam sentir “vergonha”. 

19. Você se sente confiante para tentar aprender coisas novas? 

Modelo: Se alguém sugerisse que você deve tentar novas ocupações, habilidades ou 

novaprofissão, como bordado, costura, conserto de motocicletas ou bicicletas, fazer 

envelopes,criar coelhos ou galinhas, você acha que conseguiria aprender ou desempenhar o 

novotrabalho? 

Observação: a pergunta é se ele/ela iria TENTAR aprender coisas novas, e não se ele/ela já as 

faz. 

O objetivo desta pergunta é descobrir qual é o grau de esperança desse entrevistado e como 

ele sesente em relação a mudanças. Ela também avalia como a pessoa se sente em relação a si 

mesmae suas habilidades, em razão de sua deficiência/doença. 

Alguém pode aprender um novo ofício, de modo que pode aumentar a receita de sua família. 

Apergunta é como a pessoa se sente ao aprender algo novo. 

Por exemplo: 

• Talvez alguém se sinta muito temeroso e inseguro para aprender alguma coisa nova por 

causade sua deficiência/doença. 
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ANEXO I - Sintaxe para o cálculo dos resultados do Questionário de Qualidade de Vida 

Breve (WHOQoL-bref) da Organização Mundial de Saúde 

 

A sintaxe para o cálculo dos resultados do WHOQOL-bref é a seguinte: 

 

ETAPAS 
SINTAXE SPSS PARA O CÁLCULOS DOS ESCORES DO 

WHOQOL-BREF 

Verificar se todos os 26 itens 

foram preenchidos com 

respostas entre 1 e 5 

RECODE Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

Q16 Q17 Q81 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 

(1=1) (2=2) (3=3) (4=4) (5=5) (ELSE=SYSMIS). 

Converter as questões 

invertidas 

RECODE Q3 Q4 Q26 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1). 

 

Calcular os escores dos 

domínios  

 

COMPUTE PHYS=MEAN.6(Q3,Q4,Q10,Q15,Q16,Q17,Q18)*4. 

COMPUTE PSYCH=MEAN.5(Q5,Q6,Q7,Q11,Q19,Q26)*4. 

COMPUTE SOCIAL=MEAN.2(Q20,Q21,Q22)*4. 

COMPUTE ENVIR=MEAN.6(Q8,Q9,Q12,Q13,Q14,Q23,Q24,Q25)*4. 

Transformar os escores para 

uma escala de 0 a 100 

COMPUTE PHYS=(PHYS-4)*(100/16). 

COMPUTE PSYCH=(PSYCH-4)*(100/16). 

COMPUTE SOCIAL=(SOCIAL-4)*(100/16). 

COMPUTE ENVIR=(ENVIR-4)*(100/16). 

Excluir os respondentes cujo 

número de itens não 

respondidos excedem 20% do 

total de itens 

 

COUNT TOTAL=Q1 TO Q26 (1 THRU 5). 

SELECT IF (TOTAL>=21). 

EXECUTE. 

 
A transcrição textual da sintaxe do WHOQOL-bref se apresenta da seguinte forma: 
 

• É verificado se todas as 26 questões foram preenchidas com valores entre 1 e 5; 
• Invertem-se todas as questões cuja escala de respostas é invertida; 
• Os escores dos domínios são calculados através da soma dos escores da média da “n” 

questões que compõem cada domínio. Nos domínios compostos por até sete questões, 
este será calculado somente se o número de facetas não calculadas não for igual ou 
superior a dois. Nos domínios compostos por mais de sete questões, este será 
calculados somente se o número de facetas não calculadas não for igual ou superior a 
três. O resultado é multiplicado por quatro, sendo representado em uma escala de 4 a 
20; 

• Os escores dos domínios são convertidos para uma escala de 0 a 100; 
• Os respondentes que deixaram de preencher ou preencheram incorretamente mais do 

que seis questões (80% do total de questões do instrumento) serão excluídos da 
amostra. 
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