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RESUMO  

 

A hanseníase possui aspectos importantes no decorrer da sua evolução, como o 

desenvolvimento de episódios reacionais, que são as principais causas responsáveis de 

desenvolvimento de incapacidades físicas. O estudo objetivou caracterizar os episódios 

reacionais e os fatores associados em indivíduos acometidos pela hanseníase em Cacoal-RO, 

2001-2012. Estudo transversal de população censitária. Foram avaliados pela pesquisa (68,3%) 

indivíduos, destes, 108 (34,6%) desenvolveram episódios reacionais. Dentre os 312 indivíduos 

incluídos no estudo 182 (58,3%) eram sexo feminino e 267 (89,9%) classificados em raça não 

negra. Quanto a classificação operacional e forma clínica, 172 (57,5%) eram multibacilares, 

sendo 96 (40,3%) dimorfos. A incapacidade física ocorreu em 119 (38,1%) indivíduos. Quanto 

ao GI atual: 185 (59,3%) apresentaram GIF 0, 98 (31,4%) GIF 1 e 21 (6,7%) GIF 2. Quanto 

aos episódios reacionais: 108 (34,6%) foram avaliados para reação e 67 (62,0%) encerraram o 

tratamento para reação. (105) 97% desenvolveram um episódio reacional, e 3 (2,7%) 

desenvolveram mais de um episódio. No primeiro episódio: a Reação Reversa foi desenvolvida 

em 54 (50,0%) dos sujeitos sendo 49 (45,4%) diagnosticadas antes/durante diagnóstico e 

apresentando GI 1 44 (40,7%). A forma clínica dimorfa prevaleceu na neurite e na RR, 20 

(71,4%) e 33 (61,1%) respectivamente. A forma clínica virchowiana prevaleceu no ENH e 

RR+ENH 9 (50,0%) e 5 (62,5%) respectivamente. Os indivíduos que desenvolveram neurite, 

RR, ENH e RR+ENH apresentaram predominantemente GI 1. Quanto aos fatores associados 

aos episódios reacionais, observou-se significância estatística nas variáveis: inatividade no 

contexto atual de trabalho (RP 1,63; IC 1,18 – 2,24; p 0,002), classificação operacional 

multibacilar (RP 6,49; IC 3,60 – 11,5; p <0,001) e desenvolvimento de incapacidades físicas 

(RP 2,71; IC 1,96 – 3,73; p <0,001). Em análise estratificada, as variáveis sexo, idade, 

escolaridade e consumo de bebida alcóolica apresentaram associações importantes com 

contexto de trabalho, classificação operacional, forma clínica, incapacidade física e grau de 

incapacidade. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que os episódios reacionais estão 

fortemente associados às incapacidades físicas, indicador que agrava a condição e qualidade de 

vida dos indivíduos. Embora o município de estudo possua ações de saúde voltadas para o 

diagnóstico e acompanhamento dos episódios reacionais (notificação obrigatória das reações), 

é necessário reforço nas capacitações das equipes de saúde e envolvimento dos profissionais 

diante da temática. 

 

Palavras-chave: Hanseníase, Doenças Negligenciadas, Eritema Nodoso.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase é uma doença infecciosa de caráter negligenciado e atinge pessoas 

economicamente ativas, tendo assim grande importância para a saúde pública. Possui aspectos 

importantes no decorrer da sua evolução, como por exemplo, o desenvolvimento de episódios 

reacionais, que são os principais responsáveis pelas incapacidades físicas causadas pela doença 

(ARAÚJO, 2003; ALENCAR, 2007; BRASIL, 2007). 

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico, realizado através do exame 

físico para a identificação de lesões dermatológicas e palpação de troncos nervosos. De acordo 

com o Ministério da Saúde classifica-se operacionalmente de duas formas: paucibacilares (PB) 

e multibacilares (MB), e possui quatro formas clínicas: indeterminada (HI), tuberculóide (HT), 

virchoviana (HV) e dimorfa (HD) (BOECHAT; PINHEIRO, 2012; BRASIL, 2002). 

Os episódios reacionais são intercorrências no curso da doença que são definidos como 

respostas imunes agudas exacerbadas do sistema imunológico, que se caracterizam como 

fenômenos de hipersensibilidade diante dos antígenos de Mycobaterium leprae, representando 

assim a principal causa de lesões dos nervos e de incapacidades físicas. Podem ocorrer em 

qualquer momento do tratamento, sendo elas: reação tipo 1 (Reação Reversa), reação tipo 2 

(Eritema Nodoso Hansênico) e a neurite (ALENCAR, 2012; FOSS, 2003; ANDRADE, 

LEHMAN; SCHREUDER 2007; TALHARI et al., 2006; BRASIL 2002; PIMENTEL et al., 

2004).  

Os pacientes portadores de formas multibacilares, além de serem considerados a 

principal fonte de infecção, são os que mais desenvolvem episódios reacionais e incapacidades 

físicas. Isso ocorre, na grande maioria, devido ao diagnóstico tardio e o tratamento inadequado 

da doença. Entretanto, as características imunológicas inerentes aos portadores dessas formas 

clínicas podem evoluir com piora das incapacidades, independente do diagnóstico precoce e o 

tratamento oportuno e adequado. O tratamento da hanseníase compreende: quimioterapia 

específica, supressão tratamento dos surtos reacionais, prevenção de incapacidades físicas, 

reabilitação física e psicossocial (BRASIL, 2010b; RAPOSO et al., 2009; CORREA; IVO; 

HONER, 2006). 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar os episódios reacionais e os fatores 

associados em indivíduos acometidos pela hanseníase, no período de 2001-2012, em Cacoal-

RO. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contexto Histórico da Hanseníase 

 

A hanseníase ou Mal de Hansen, conhecida também como “lepra” desde os tempos 

bíblicos, é considerada uma das doenças mais antigas da humanidade. A bactéria, 

Mycobacterium leprae, foi descoberta em 1873 como causador da doença pelo norueguês 

Gerhard Armauer Hansen. Desde os primórdios, a doença é caracterizada por 

preconceito/estigma e isolamento social dos doentes, fatores que ainda permeiam na sociedade 

atual (SERVIÇO NACIONAL DA LEPRA. 1960; EIDT, 2004). 

Não se conhece ao certo o surgimento dos primeiros casos de hanseníase no mundo. 

Até hoje existem discussões sobre a origem da doença. Na Europa, a enfermidade era 

desconhecida desde a época de Hipócrates (467 a.C.). A doença chegou no continente europeu 

através de soldados vindos da Grécia que se contaminaram em missões na Índia e através de 

movimentos migratórios, guerras e colonização dos continentes e dessa forma, a doença se 

espalhou por todo o mundo (QUEIROZ; PUNTEL, 1997; JOPLING e Mc DOUGALL, 1991; 

BRASIL, 1989; OPROMOLLA, 1981). 

No Brasil e em outras regiões da América, a doença não ocorria na população de 

nativos (indígenas). A hanseníase entrou no país através de colonizadores portugueses, e os 

escravos africanos contribuíram para sua disseminação. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado 

a registrar casos da doença, seguido pela Bahia e Pará. Com o desenvolvimento do país e novas 

áreas sendo colonizadas, surgiu-se a necessidade de mão-de-obra, consequentemente houve a 

migração de doentes para todas as regiões do território, contribuindo assim para a propagação 

da doença (SERVIÇO NACIONAL DA LEPRA, 1960; BRASIL, 1989; OPROMOLLA, 2000). 

Após a grande disseminação por todo o país, autoridades locais recorreram ao governo 

colonial no intuito de obterem ajuda para o combater a doença, porém, as ações se limitaram a 

construção de leprosários e assistência precária aos doentes (YAMANOUCHI, 1993). O 

primeiro leprosário foi construído em Recife (PE) (1714). O isolamento foi oficializado por 

meio da Lei nº. 610 de 1949, sendo essa uma medida de prevenção da transmissão da doença 

(SERVIÇO NACIONAL DA LEPRA, 1960; ARAÚJO, 1956; QUEIROZ, 2000a). 

No Brasil, após a Reforma Sanitária, a hanseníase passou a ser doença de notificação 

compulsória. Em meados de 1940 foi introduzido no país um regime quimioterápico (Sulfona) 

para a cura da doença. Diante do avanço da quimioterapia para a realização de tratamento para 

indivíduos doentes, notou-se que o isolamento obrigatório dos doentes demonstrava-se ineficaz 
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para o controle da endemia e que contribuía de forma importante para o estigma e preconceito 

aos doentes e assim, em 1962 o isolamento foi abolido (QUEIROZ, 1997; SERVIÇO 

NACIONAL DA LEPRA, 1960).  

A partir da década de 1980, foi introduzido um novo esquema terapêutico para 

hanseníase, a poliquimioterapia (PQT), uma combinação de drogas eficazes para o sucesso do 

tratamento. Paralelo a essa inovação, iniciou-se no Brasil, no ano de 1977, um movimento que 

visava diminuir o estigma e o preconceito que acompanhavam o termo “lepra”. Assim, esse foi 

abolido e passou-se a utilizar o termo “hanseníase” em tributo ao descobridor da bactéria 

causadora da doença (WHO, 2005a; BRASIL, 2010; OPROMOLLA, 1977). 

No Brasil, a hanseníase ainda representa um problema de saúde pública, o que é 

observado através dos coeficientes de prevalência e incidência da doença em todo o território 

nacional. O País tem avançado em ações estratégicas que visam a eliminação da hanseníase 

(reduzir o coeficiente de detecção geral para 1 caso/100.000 habitantes) através da Estratégia 

Global de Redução Adicional da carga da hanseníase, 2011-2015, embora o decréscimo 

contínuo seja visível nos coeficientes, as regiões mais endêmicas do país (Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste) representam áreas de importante transmissão da doença, fator que dificulta a 

eliminação da hanseníase no país (BRASIL, 2012). 

 

2.2 Epidemiologia da Hanseníase 

 

Dados publicados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2014) demonstram que 

o controle da hanseníase tem melhorado significativamente devido às campanhas nacionais e 

internacionais na maioria dos países endêmicos, além de que, a integração de serviços primários 

e colaborações eficazes levaram a uma redução considerável nos indicadores da doença. 

Entretanto, casos novos continuam a ocorrer em quase todos os países endêmicos. 

Em 2014, 121 países ou territórios informaram sobre a hanseníase para OMS: 29 da 

Região Africana, 31 da Região das Américas, 11 da região Sudeste da Ásia, 19 do Mediterrâneo 

Oriental e 31 da Região do Pacífico Ocidental. No mundo, foram detectados 213.899 novos 

casos com taxa de detecção geral de 3,78/100.00 habitantes (WHO, 2015). 

No Brasil, mesmo ocorrendo declínio nos registros de casos novos, ainda representa o 

segundo pais com mais casos da doença no mundo e o primeiro das Américas. Em 2015 

registrou 28.761 novos casos (14,07/100 mil habitantes) e 2.113 (4,46/100.000 habitantes) em 

menores de 15 anos, conforme gráfico 1, sendo considerada ainda um problema de saúde 

pública a ser solucionado no país (BRASIL, 2012; WHO, 2015; BRASIL, 2014; MINISTÉRIO 
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DA SAÚDE, 2016). 

 

Gráfico 1: Coeficiente de detecção de hanseníase na população geral e em menores de 15 anos 

de idade (por 100.000 habitantes) no Brasil, 2001-2015. 

 

 
 
Fonte:  SINAN / SVS-MS, 2016.  

 

Parâmetros para população geral: Hiperendêmico (≥40,00/100.000 hab.); Muito alto (20,00 a 39,99/100.000 hab.); 

Alto (10,00 a 19,99/100.000 hab.); Médio (2,00 a 9,99/100.000 hab.); Baixo (<2,00/100.000 hab.).  

 

Parâmetros para < 15 anos: Hiperendêmico (≥10,00/100.000 hab.); Muito alto (5,00 a 9,99/100.000 hab.); Alto 

(2,50 a 4,99/100.000 hab.); Médio (0,50 a 2,49/100.000 hab.); Baixo (<0,50/100.000 hab.).  

 

Penna et al. (2009) utilizaram a análise de agrupamento espacial como uma das 

estratégias para a identificação de áreas endêmicas para hanseníase no Brasil. No período de 

2005-2007, as áreas de maior risco da doença foram concentradas em municípios localizados 

na região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Verificou-se que os 10 clusters mais endémicos 

foram encontrados em seis dos 27 estados do país. Os municípios incluídos nos clusters estão 

localizados principalmente nos estados do Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, 

Rondônia e Bahia.  

A Região Norte é considerada a maior região do país com extensão territorial de 3,8 

milhões km², correspondendo a aproximadamente 45% da área total do Brasil. É formada pelos 

estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, com 15.864.454 

habitantes. O clima equatorial e temperatura elevada são predominantes na região. Há uma 

grande heterogeneidade na composição dos habitantes da Região Norte: cerca de 128.149 índios 

de diversas etnias, imigrantes nordestinos, paranaenses e gaúchos (IBGE, 2015). 

O Norte do país é a primeira região com maior detecção de casos novos de hanseníase. 

O decréscimo nos números vem ocorrendo desde 2004, e em 2015, segundo o Ministério da 
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Saúde, apresentou 5.181 novos casos (29,65/100.000 habitantes) e 527 (10,11/100.000 

habitantes) em menores de 15 anos, caracterizando a região como endêmica para hanseníase e 

demonstrando transmissão ativa da doença (WHO, 2015; BRASIL, 2012; ALENCAR et al., 

2008a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016) 

O Estado de Rondônia, na região Norte é composto por 52 municípios e possui uma 

área territorial de 237.590,547 km². Trata-se do terceiro estado mais populoso da região, com 

estimativa de 1,8 milhões habitantes. Em 2015, o estado ocupava a segunda colocação em 

coeficiente de detecção geral na região Norte e a quinta do país, evidenciando um valor de 

33,03/100.000 habitantes e detecção de 7,91/100.000 hab em <15 anos (gráfico 2) 

caracterizando-o em área com endemicidade muito alta para hanseníase, sugerindo detecção 

tardia de novos casos e transmissão ativa da doença (BRASIL, 2014; IBGE, 2015; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 

Gráfico 2: Coeficiente de detecção de hanseníase na população geral e em menores de 15 

anos de idade (por 100.000 habitantes) em Rondônia, 2001-2015. 

 

 
 
Fonte:  SINAN / IBGE NOTAS. Disponível em <http://sage.saude.gov.br/#>. 

 

A distribuição dos casos em Rondônia ocorre de modo desigual entre seus municípios, 

e através das taxas de coeficientes gerais determinadas pelo Ministério da Saúde (MS) as áreas 

são classificadas de baixa endemicidade a hiperendêmicas (WHO, 2014; BRASIL, 2014; 

AGEVISA, 2014; BRASIL, 2010; IBGE, 2015). 
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de 87.226 mil habitantes. O coeficiente de detecção geral em 2015 foi de 53,88/100.000 

habitantes e 9,21/100.000 habitantes em menores de 15 anos, conforme gráfico 3, 

caracterizando o município como área hiperendêmica. É necessário que medidas de controle da 

doença e capacitação de profissionais de saúde sejam intensificadas no município (BRASIL, 

2014; AGEVISA, 2014; BRASIL, 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).  

 

Gráfico 3: Coeficiente de detecção de hanseníase na população geral e em menores de 15 

anos de idade (por 100.000 habitantes) em Cacoal-RO, 2001-2015. 

 

 
 
Fonte:  SINAN / IBGE NOTAS. Disponível em <http://sage.saude.gov.br/#>. 

 

 

 

2.3 Transmissão da Hanseníase 

 

A transmissão da doença ocorre através das vias aéreas superiores (mucosa nasal e 

orofaringe) que constituem a principal porta de entrada e via de eliminação do bacilo. 

Considera-se o homem como o único reservatório natural do bacilo, apesar do relato de animais 

selvagens naturalmente infectados (tatus e macacos) (BRASIL, 2010a; ARAÚJO, 2003). 

Os pacientes portadores de formas multibacilares (MB) são considerados a principal 

fonte de infecção, não obstante o papel dos paucibacilares (PB) na cadeia de transmissão 

também ter sido demonstrado. A pele erodida, eventualmente, pode ser porta de entrada da 

infecção. As secreções orgânicas como leite, esperma, suor, e secreção vaginal, podem eliminar 

bacilos, mas não possuem importância na disseminação da infecção (SOUZA, 2011; ARAÚJO, 

2003; BRASIL, 2012).  
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As condições sociais e econômicas são importantes para a ocorrência da hanseníase, sendo 

que a sua melhoria resulta na redução do aparecimento de novos casos. As condições de 

habitação, o número de habitantes por domicílio, o tamanho da família, os anos de escolaridade, 

além de fatores nutricionais influenciam diretamente no processo de determinação da 

ocorrência da doença (KERR-PONTES et al., 2004). 

 

2.4 Aspectos Clínicos da Hanseníase 

 

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, de evolução lenta, causada por 

Mycobacterium leprae, um bacilo intracelular obrigatório que possui afinidade com a pele e 

nervos periféricos, especificamente, as células de Schwann, podendo ocasionar incapacidades 

físicas (MONTEIRO, 2012; BRASIL, 2010a). 

O aparecimento da doença e suas diferentes manifestações clínicas dependem da 

resposta imune do indivíduo frente ao bacilo. A hanseníase pode apresentar longos períodos de 

incubação, devido a isso, os sinais podem surgir num período de 6 meses até sete anos. Os sinais 

e sintomas da doença se diferem dentre suas formas clínicas, entretanto, os sinais clássicos são: 

manchas esbranquiçadas ou avermelhadas com diminuição ou ausência de sensibilidade, 

pápulas, infiltrações, nódulos, formigamento, anidrose (diminuição do suor), diminuição da 

força muscular e dor nos nervos (BRASIL, 2010; LASTÓRIA; ABREU, 2012; OPROMOLLA, 

2002; LASTÓRIA; ABREU, 2014).  

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico realizado por 

meio da análise da história e condições de vida do paciente, além do exame dermatoneurológico 

para a identificação de lesões dermatológicas, alterações de sensibilidade e palpação de troncos 

nervosos (comprometimento de nervos periféricos). Para que o diagnóstico seja correto, é 

necessário compreender o conceito amplo da doença para que seja possível relacionar o curso 

clínico evolutivo da doença e os comprometimentos que cada forma clínica pode ocasionar. A 

partir deste conhecimento, são aplicadas classificações que auxiliam a compreensão e norteiam 

a terapêutica (SOUZA, 2011; BOECHAT; PINHEIRO, 2012; BRASIL, 2012). 

A classificação de Madri, adotada pelo Ministério da Saúde (MS), diferencia os 

pacientes acometidos pela hanseníase em quatro formas clínicas, presentes na ficha de 

notificação do SINAN. Para fins de tratamento, deve-se usar a classificação operacional de 

acordo com o número de lesões. Existe tratamento diferenciado para os 2 tipos: 1) PB - casos 

com até cinco lesões de pele e 2) MB - casos com mais de cinco lesões de pele, podendo ou não 

ter baciloscopia positiva (BRASIL, 2016). 
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2.4.1 Formas Clínicas da Hanseníase  

 

 A evolução da doença e as suas características clínicas possuem fatores 

diretamente ligados a resposta imune do indivíduo, e consequentemente relacionadas a 

multiplicação bacilar. As formas clínicas são: Indeterminada (HI), Tuberculóide (HT), Dimorfa 

(HD) e Virchowiana (HV), sendo as formas HT e HV os grupos polares, e as formas HI e HD, 

o grupo instável (SOUZA, 1997; BRASIL, 2002; ANDRADE; NERY, 2014). 

 

a) Hanseníase Indeterminada (HI): 

O grupo indeterminado é um estágio inicial e transitório da hanseníase, que pode ser 

encontrado em indivíduos com resposta imune não definida diante do bacilo, usualmente, 

crianças. Pode ocorrer a cura espontânea ou evoluir para formas polarizadas em 3 ou 5 anos, de 

acordo com a capacidade de resposta imune do indivíduo ao bacilo (LASTÓRIA; ABREU, 

2012; BRASIL, 2002; BRASIL, 2014; BRASIL, 2010a). 

Caracteriza-se clinicamente por manchas hipocrômicas discretas, única ou múltiplas, 

com alteração de sensibilidade e ressecadas. Pode ocorrer alteração apenas da sensibilidade 

térmica com preservação das sensibilidades dolorosa e tátil. Não há comprometimento de 

nervos e, por isso, não ocorrem alterações motoras ou sensitivas que possam causar 

incapacidades. A baciloscopia é sempre negativa, quando positiva indica evolução da doença 

(BRASIL, 2010a; LASTÓRIA; ABREU, 2012; OPROMOLLA, 2002; BRASIL, 2014). 

 

b) Hanseníase Tuberculóide (HT): 

Na forma tuberculóide, a doença é limitada pela boa resposta imunocelular do 

hospedeiro. Caracteriza-se clinicamente por poucas lesões em placa na pele, com bordas bem 

delimitadas, eritematosas, ou por manchas hipocrômicas nítidas, bem definidas. Apresenta 

queda de pelos e alteração importante das sensibilidades térmica, dolorosa e tátil. O 

comprometimento de nervos ocorre, podendo ser a única manifestação clínica da doença. As 

lesões de pele apresentam-se em número reduzido, podendo ocorrer cura espontânea. Neste 

grupo clínico pode-se encontrar comprometimento neural sem lesões cutâneas, denominando-

se hanseníase tuberculóide neural pura. A baciloscopia é negativa (BRASIL, 2010a; 

LASTÓRIA; ABREU, 2012; BRASIL, 2014). 
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c) Hanseníase Dimorfa (HD): 

Na hanseníase borderline ou dimorfa, pode-se observar aspectos clínico 

dermatológicos que se aproximam do polo virchowiano ou tuberculóide (BRASIL, 2014; 

TALHARI et al., 2006; BRASIL, 2010a). 

No polo tuberculóide observa-se lesões mais delimitadas, anestésicas e de superfície 

seca, a baciloscopia aponta raridade ou ausência de bacilos. No polo virchowiano observa-se 

lesões mais numerosas e a pesquisa mostra presença de maior número de bacilos. As lesões 

cutâneas dos pacientes dimorfos mostram características entre as formas tuberculóide e 

virchowiana, sendo pouco simétricas, e o acometimento nervoso é moderado. O 

comprometimento de nervos são frequentes, podendo esse paciente desenvolver incapacidades 

e deformidades físicas. A baciloscopia pode ser positiva ou negativa (BRASIL, 2014; 

LASTÓRIA; ABREU, 2012; ANDRADE; NERY, 2014). 

 

d) Hanseníase Virchowiana (HV):  

A hanseníase virchowiana expressa susceptibilidade ao bacilo (ausência de resposta 

imunocelular do hospedeiro), resultando em multiplicação e disseminação da doença por via 

hematogênica. De início insidioso e progressão lenta, esta forma clínica avança ao longo dos 

anos, envolvendo difusamente extensas áreas da pele, múltiplos troncos nervosos, e inclusive 

outros órgãos. As lesões cutâneas, múltiplas e simétricas, caracterizam-se por máculas 

hipocrômicas, eritematosas ou acastanhadas, com bordas mal definidas, geralmente sem 

anestesia. Com a progressão, formam-se nódulos e a face leonina, pode haver infiltração difusa 

da face e de pavilhões auriculares com perda de cílios e supercílios (madarose). Existem 

alterações de sensibilidade das lesões de pele, cometimento dos nervos e também pode haver 

comprometimento das mucosas, olhos, testículos e ossos. A baciloscopia é positiva com grande 

número de bacilos (LASTÓRIA; ABREU, 2012; BRASIL, 2010a; BRASIL, 2014; BRASIL, 

2014a). 

 

2.4.2 Tratamento da Hanseníase 

 

O tratamento da hanseníase compreende: quimioterapia específica, supressão dos 

surtos reacionais, prevenção de incapacidades físicas, reabilitação física e psicossocial. Este 

conjunto de medidas deve ser desenvolvido em serviços de saúde da rede pública ou particular, 
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mediante notificação de casos à autoridade sanitária competente. As ações de controle são 

realizadas em níveis progressivos de complexidade, dispondo-se de centros de referência locais, 

regionais e nacionais para o apoio da rede básica (CORREA; IVO; HONER, 2006; BRASIL, 

2014; TEIXEIRA; SILVEIRA; FRANÇA, 2010).  

Em 1981, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a adoção do regime 

poliquimioterápico (PQT) como terapêutica efetiva para o tratamento desta enfermidade e, 

desde 1995, ela vem sendo disponibilizada gratuitamente em todos os países endêmicos.  

O tratamento é realizado por meio da classificação operacional da doença, e a partir 

desse esquema padrão é possível determinar a duração do tratamento e a dosagem das drogas. 

Os medicamentos utilizados são: rifampicina, dapsona e clofazimina. Com essa combinação 

medicamentosa, foi atingida uma efetividade alta em termos de cura e prevenção de 

incapacidades da doença. A rifampicina possui ação bactericida e bacteriostática, e a 

clofazimina também possui ação anti-inflamatória, tanto que também é utilizada no tratamento 

das reações hansênicas tipo 2. Novas drogas bactericidas, o ofloxacin, a minociclina e a 

claritromicina são esquemas terapêuticos alternativos, utilizadas mediante de intolerância a 

alguma droga do tratamento PQT (BRASIL, 2010b; BRASIL, 2014: BRASIL, 2016). 

Os esquemas PQT de tratamento se diferem de acordo com a classificação operacional 

e idade (adulto e criança) como demonstram os quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1:Esquema terapêutico Paucibacilar (adulto e criança). 

 

Fonte: Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública/MS. 

BRASIL, 2016. 

  

Adulto 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 600mg (2 cápsulas de 300mg) com administração 

supervisionada 

Dapsona (DDS): dose mensal de 100mg supervisionada e dose diária de 100mg auto 

administrada. 

Criança 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 450mg (1 cápsula de 150mg e 1 cápsula de 

300mg) com administração supervisionada 

Dapsona (DDS): dose mensal de 50mg supervisionada e dose diária de 50mg auto 

administrada 
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Quadro 2: Esquema terapêutico Multibacilar (adulto e criança). 

 

Fonte: Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública/MS. 

BRASIL, 2016. 

 

O tratamento PB tem duração de 6 cartelas, podendo ser concluído em até 9 meses, e 

o MB são 12 cartelas, podendo ser concluído em até 18 meses. Se os sinais persistirem, os 

pacientes devem ser encaminhados para o centro de referência para que seja realizada a melhor 

conduta. Para ambos os esquemas, o paciente deve comparecer mensalmente na Unidade Básica 

de Saúde (UBS) para administração da dose supervisionada e receber a cartela mensal. Se o 

tratamento for completo e correto, a cura é garantida. Critérios de alta: Após concluído o tempo 

de tratamento especifico (6 ou 12 meses), o paciente deverá ser reavaliado pela equipe através 

do exame dermatoneurológico, avaliação neurológica simplificada e do grau de incapacidade 

física, após a reavaliação o paciente recebe alta por cura (BRASIL, 2014; BRASIL, 2016). 

 

2.5 Episódios Reacionais da Hanseníase 

 

No curso da doença ou muitas vezes após o início do tratamento, alguns pacientes 

podem apresentar reações inflamatórias agudas, denominadas episódios reacionais hansênicos. 

São alterações do sistema imunológico que se exteriorizam como manifestações inflamatórias 

agudas e subagudas, pode ocorrer em indivíduos PB. Entretanto, são mais frequentes nos casos 

MB e necessitam de intervenção imediata. Se caracterizam como fenômenos de 

hipersensibilidade diante dos antígenos de Mycobaterium leprae acompanhado do aumento de 

algumas citocinas pró-inflamatórias e de imunocomplexos. Os tipos de reações mais 

importantes são a reação tipo 1 (Reação Reversa- RR), a reação tipo 2 (Eritema Nodoso 

Hansênico-ENH), e a neurite (BOECHAT; PINHEIRO, 2012; FOSS, 2003; ANDRADE; 

LEHMAN; SCHREUDER, 2007; TALHARI et al., 2006; MENDONÇA et al., 2008; 

PIMENTEL et al., 2004; TALHARI; TALHARI; PENNA, 2015).   

Adulto 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 600mg (2 cápsulas de 300mg) com administração 

supervisionada. 

Dapsona (DDS): dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária de 100mg auto 

administrada. 

Clofazimina (CFZ): dose mensal de 300mg (3 cápsulas de 100mg) com administração 

supervisionada e uma dose diária de 50mg auto administrada. 

Criança 

Rifampicina (RFM): dose mensal de 450mg (1 cápsula de 150mg e 1 cápsula de 300mg) 

com administração supervisionada 

Dapsona (DDS): dose mensal de 50mg supervisionada e uma dose diária de 50mg auto 

administrada 

Clofazimina (CFZ): dose mensal de 150mg (3 cápsulas de 50mg) com administração 

supervisionada e uma dose de 50mg auto administrada em dias alternados 
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A manifestação dos episódios reacionais são frequentes e ocorrem em 30-65% dos 

pacientes (SCOLLARD et al., 2006; ABRAÇADO; CUNHA; XAVIER, 2015; NERY et al., 

2006). Quando não controlados e tratados adequadamente, essas reações podem causar danos 

neurais e gerar incapacidades físicas nos indivíduos (LOBATO, 2011), portanto, a detecção 

precoce e o tratamento adequado das reações são fundamentais na redução das incapacidades. 

Reação tipo 1 ou reação reversa (RR) ocorre frequentemente em pacientes PB e MB 

na forma clínica Dimorfa, e parece estar associada a um aumento abrupto da resposta imune 

mediada por células contra antígenos do bacilo (MENDONÇA et al, 2008; ANDRADE; NERY, 

2014). Acomete de 10 a 33% dos pacientes com hanseníase, surgindo geralmente durante o 

tratamento ou após o primeiro ano da alta e apresentam as seguintes características clínicas: 

infiltração de lesões antigas associada ao surgimento de novas lesões em forma de manchas ou 

placas infiltradas, espessamento neural acompanhado ou não de dor, e alterações sensitivas e 

motoras. Estudos afirmam que 20-30% das pessoas com hanseníase desenvolverão reação tipo 

1 (ANDRADE; LEHMAN; SCHREUDER, 2007; NERY et al., 2006; VAN BRAKEL, 2005; 

RANQUE et al., 2007; FOSS, 2003). 

A reação tipo 2 ou ENH é uma reação inflamatória sistêmica com imunologia 

complexa e pode ocorrer em qualquer momento durante a evolução da hanseníase, sobretudo 

durante o tratamento específico, que leva à morte bacilar e liberação maciça de antígenos e 

consequentemente à formação dos imunocomplexos envolvidos na sua fisiopatologia. Ocorre 

mais frequentemente em pacientes multibacilares virchowianos, podendo desenvolver-se 

também em pacientes dimorfos (GUERRA et al., 2004; ALENCAR, 2012; ANDRADE; 

LEHMAN; SCHREUDER, 2007; GOULART; PENNA; CUNHA, 2002). 

Esse tipo de reação representa uma importante causa de morbidade e de incapacidade 

física em pacientes com hanseníase multibacilar, acometendo principalmente pacientes na faixa 

etária economicamente ativa. Caracteriza-se por apresentar lesões nodulares eritematosas e 

dolorosas que podem ulcerar, comprometimento sistêmico, febre, inflamação de linfonodos, 

neuropatia, envolvimento articular, testicular e ocular (BRASIL, 2014; BRASIL, 2010).  

A neuropatia da hanseníase resulta, principalmente, de um processo inflamatório dos 

nervos periféricos, cuja intensidade, extensão e distribuição dependem da forma clínica, da fase 

evolutiva da doença e dos fenômenos de agudização durante os episódios reacionais, podendo 

acometer ramos cutâneos ou o tronco do nervo, de maneira isolada ou múltipla. Esses processos 

inflamatórios envolvendo os nervos são conhecidos como neurite. Quando há lesão do tronco 

dos nervos periféricos, há acometimento sensitivo, autonômico e motor na região afetada, 

resultando em perda da sensibilidade, perda da força muscular e paralisia nas áreas inervadas 
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pelos nervos comprometidos (PIMENTEL et al., 2004; GARBINO et al., 2003).  

O diagnóstico de neurite ocorre diante de critérios: dor, espontânea ou à palpação do 

nervo, acompanhada de espessamento do tronco neural e comprometimento sensitivo ou motor 

de aparecimento recente (< 6 meses de duração) (BRITO et al., 2008). 

As neurites ocorrem tanto de forma isolada como associada aos episódios reacionais e 

geralmente estão mais propensas a se desenvolverem em troncos nervosos recobertos por lesões 

de pele (VAN BRAKEL, 2005; BRASIL, 2010b). Assim, nas reações de tipo I ou reações 

reversas, associadas com aumento da resposta imunológica contra antígenos de M. leprae, 

ocorre aumento do granuloma e edema intraneural, com dor e espessamento no trajeto nervoso; 

sendo que a compressão súbita pode levar ao comprometimento funcional rápido, 

ocasionalmente sem dor. Nas reações de tipo II ou eritema nodoso hansênico (ENH), os nervos 

periféricos podem estar dolorosos por períodos prolongados, sem grande comprometimento da 

função (PIMENTEL et al., 2004). 

O fenômeno de Lúcio ou eritema necrosante é uma manifestação cutânea de ocorrência 

relativamente rara no Brasil. Foi descrito inicialmente em 1852 por Lucio e Alvarez, como uma 

reação necrotizante de pele complicando o curso da hanseníase não nodular. Latapi e Zamora, 

em 1948, reconheceram histologicamente que a reação necrotizante era uma vasculite que 

estava restrita a forma difusa da hanseníase virchowiana. 

É considerado um tipo de reação hansênica associada com a necrose das arteríolas e 

endotélio altamente parasitado pelo bacilo. Caracteriza-se por infiltração difusa da pele, 

aparecimento de máculas eritematosas dolorosas, que evoluem com necrose e ulceração, e 

também pode ocorrer a perda dos cílios. Em geral esse fenômeno aparece entre três e quatro 

anos após o início da doença, usualmente em pacientes não tratados. O tratamento é o específico 

para a hanseníase e prednisona (JURADO et al., 2015; HELMER et al., 2004; LATAPI; 

ZAMORA, 1948; SAOJI; SALODKAR, 2001; FIGUEIRA et al., 2001). 

 

2.5.1 Diagnóstico dos episódios reacionais 

 

O diagnóstico dos episódios reacionais é realizado por meio do exame físico geral e 

dermatoneurológico (Quadro 3), que compreendem a palpação de nervos periféricos, teste de 

força muscular e sensibilidade. Tais procedimentos são fundamentais para monitorar o 

comprometimento de nervos periféricos e para a avaliação da terapêutica antirreacional 

(BRASIL, 2010b; BRASIL, 2014). 

As reações com ou sem neurites devem ser diagnosticadas mediante a investigação 
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cuidadosa dos sinais e sintomas específicos, com ênfase na avaliação dermatológica e 

neurológica simplificada. O tratamento não deve ser interrompido se os episódios reacionais 

aparecerem durante esse período, inclusive porque ele reduz a frequência e a gravidade das 

reações. Se as reações forem observadas após o tratamento específico para a hanseníase, não é 

necessário reiniciar o tratamento, e sim iniciar a terapêutica antirreacional (ANDRADE; NERY, 

2014; BRASIL, 2014; FOSS et al., 2003). 

 

Quadro 3: Síntese das reações hansênicas (tipos 1 e 2) em relação à classificação operacional 

da hanseníase: casos paucibacilares e multibacilares. 

Fonte: Guia de vigilância da Saúde/Ministério da Saúde. BRASIL, 2014. 

 

 

2.5.2 Tratamento dos episódios reacionais 

 

O tratamento dos episódios reacionais segundo Garbino et al. (2003) procura controlar 

as alterações imuno-inflamatórias dos surtos e suas possíveis consequências, como o dano 

Episódios reacionais 
Tipo 1 

Reação Reversa (RR) 

Tipo 2 

Eritema Nodoso Hansênico (ENH) 

Formas clínicas Paucibacilar Multibacilar 

Início 

Antes do tratamento com 

poliquimioterapia (PQT) ou nos 

primeiros 6 meses do tratamento; 

pode ser a primeira manifestação da 

doença 

Pode ser a primeira manifestação da 

doença; pode ocorrer durante ou após o 

tratamento com PQT 

Causa 

Processo de hiper-reatividade 

imunológica, em resposta ao 

antígeno (bacilo ou fragmento 

bacilar) 

Processo de hiper-reatividade 

imunológica, em resposta ao antígeno 

(bacilo ou fragmento bacilar) 

Manifestações 

clínicas 

Aparecimento de novas lesões que 

podem ser eritemato-infiltradas 

(aspecto erisipelóide); Reagudização 

de lesões antigas; Dor espontânea 

nos nervos periféricos; Aumento ou 

aparecimento de áreas hipo ou 

anestésicas 

As lesões preexistentes permanecem 

inalteradas; há aparecimento brusco de 

nódulos eritematosos, dolorosos à 

palpação ou até mesmo 

espontaneamente, que podem evoluir 

para vesículas, pústulas, bolhas ou 

úlceras 

Comprometimento 

sistêmico 
Não é frequente 

É frequente; febre, astenia, mialgias, 

náuseas (estado toxêmico) e dor 

articular 

Fatores associados 
Edema de mãos e pés; aparecimento 

brusco de mão em garra e “pé caído” 

Edema de extremidades, epistaxes, 

orquite, linfadenite, neurite; 

comprometimento gradual dos troncos 

nervosos 

Hematologia Pode haver leucocitose 
Leucocitose, com desvio à esquerda, 

aumento de imunoglobulinas; anemia 

Evolução 

Lenta; podem ocorrer sequelas 

neurológicas e complicações, com 

abcesso de nervo 

Rápida; o aspecto necrótico pode ser 

contínuo, durar meses e apresentar 

complicações graves 
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neural. De acordo com o Ministério da Saúde (2010), o tratamento desses episódios são 

geralmente ambulatoriais e devem ser prescrito e supervisionado por médico(a), em casos mais 

graves é necessária a internação hospitalar para supressão do quadro apresentado. 

As drogas de escolha para o tratamentos das reações são a prednisona, a talidomida, e 

outras drogas alternativas. A prednisona é indicada para as reações tipo 1 (RR) e neurite, é muito 

efetiva na redução do edema das lesões cutâneas e intraneural, o que resulta em rápida melhora 

dos quadros (FOSS, 2003; NERY et al., 2006; ANDRADE; NERY, 2014). Para pacientes com 

hipertensão arterial ou cardiopatia, recomenda-se utilizar dexametasona 0,15 mg/kg/dia 

(BRASIL, 2016). 

O tratamento da reação tipo 1 e neurite (isolada ou associada) preconizado pelo 

Ministério da Saúde (MS) é realizado com prednisona, seguindo a seguinte conduta:  

 

• Iniciar prednisona na dose de 1 mg/kg/dia ou dexametasona para hipertensos e 

cardiopatas; 

• manter a poliquimioterapia, se o doente ainda estiver em tratamento específico; 

• imobilizar o membro afetado com tala gessada, em caso de neurite associada; 

• monitorar a função neural sensitiva e motora; 

• reduzir a dose de corticoide, conforme resposta terapêutica; 

• programar e realizar ações de prevenção de incapacidades. 

 

Para o tratamento da reação tipo 2, o Ministério da Saúde (2014) propõe a talidomida 

como droga de escolha na dose de 100 a 400 mg/dia, conforme a intensidade do quadro, 

apresentando melhora em até 7 dias de tratamento. Na impossibilidade do seu uso, prescrever 

prednisona, na dose de 1 mg/kg/dia ou dexametasona, conforme avaliação clínica. A 

pentoxifilina também é uma droga para reação tipo 2, comumente utilizada em mulheres em 

idade fértil ou em gestantes (ANDRADE; NERY, 2014). Para mulheres em idade fértil a Lei nº 

10.651, de 16 de abril de 2003, que dispõe sobre o uso da talidomida, e a Resolução Anvisa 

RDC nº 11, de 22 de março de 2011, dispõe sobre o controle da substância e realiza as 

indicações previstas para o uso da talidomida e métodos efetivos para a contracepção para 

mulheres em uso dessa medicação (BRASIL, 2014a).  

Outros cuidados importantes quanto ao tratamento da reação tipo 2 (BRASIL, 2016): 

 

O tratamento na fase aguda da neurite é o controle do processo inflamatório visando o 

alívio da dor, a prevenção do dano neural e das incapacidades físicas. Na neurite silenciosa o 
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objetivo é a interrupção e se possível a recuperação do dano neural. Na dor neuropática crônica 

quando já não há progressão da lesão do nervo o objetivo do tratamento é principalmente o 

alívio da dor. Utiliza-se da prednisona e mobilização do membro afetado como tratamento 

clinico para neurite (BRASIL, 2014; NOBRE; OLIVEIRA, 2014). 

Na utilização da prednisona, devem ser tomadas algumas precauções: 1. Registro do 

peso, da pressão arterial e da glicemia de jejum no sangue para controle. 2. tratamento 

antiparasitário com medicamento específico para Strongyloides stercoralis prevenindo a 

disseminação sistêmica deste parasita. 3. profilaxia da osteoporose. É uma medicação que 

possui efeitos colaterais importantes, por isso faz-se necessário o controle regular desse tipo de 

tratamento e o acompanhamento contínuo do indivíduo que necessitar utilizar essa medicação 

(BRASIL, 2010; MAAKAROUN; CASTRO; CASTRO, 2008; BRASIL, 2014; BRASIL, 

2016). 

A atuação dos profissionais de saúde no cuidado aos pacientes com hanseníase em 

episódio reacional é de extrema relevância, pois a detecção precoce das neurites, a avaliação 

dermatoneurológica na intenção de prevenir incapacidades físicas, observação das alterações 

cutâneas e detecção de edemas de extremidades são importantes para as estratégias de 

prevenção e controle das reações (PASCHOAL; SOLER, 2015). 

 

2.5.3 Tratamento cirúrgico das neurites 

 

Este tratamento é indicado depois de esgotados todos os recursos clínicos para reduzir 

a compressão do nervo periférico. A descompressão cirúrgica do nervo periférico, a neurolise, 

é realizada para aliviar dor, melhorar a função do nervo, prevenir deformidades e favorecer a 

participação social (ALENCAR et al., 2008; BRASIL, 2002; BRASIL, 2014). 

A neurolise está indicada nos abscessos de nervo, em pacientes com neuropatia que 

não responde ao tratamento clínico adequado dentro de quatro semanas e em pacientes com 

neurites crônicas ou subentrantes (casos que respondem bem ao tratamento com corticosteroide, 

mas sofrem piora aguda importante quando se tenta reduzir ou interromper a droga) (NOBRE; 

OLIVEIRA, s/d; BRASIL, 2016). 

 

2.6 Vigilância dos episódios reacionais em Rondônia  

Anualmente, dos casos novos de hanseníase diagnosticados em Rondônia, em média 

7% apresentam grau de incapacidade 2, o que significa deformidade e/ou incapacidade em 

olhos, mãos ou pés desencadeados pelo processo de episódio reacional (AGEVISA, 2014), e a 



 

30 

literatura evidencia também que 25 a 30% dos casos de hanseníase desenvolvem episódios 

reacionais ou dano neural, em especial os casos multibacilares (CASTRO et al., 2009). 

Especificamente no Estado de Rondônia, Oliveira et al. (2007) constataram que 33,0% 

dos pacientes avaliados desenvolveram reações, sendo que 81,4% desenvolveram durante a 

PQT. Nesse sentido, com o intuito de ampliar o escopo das ações de controle, conhecer o real 

número de casos de reação, servir de subsidio para o tratamento e acompanhamento adequado 

dos casos, bem como contribuir para o planejamento dos medicamentos antireacionais e 

insumos para a prevenção e reabilitação de incapacidades, o Estado de Rondônia, por meio da 

Portaria Nº. 82/GAB/AGEVISA-RO, de 18 de março de 2014, regulamentou que é de interesse 

estadual a notificação dos casos de reação hansênica, seja no momento do diagnóstico, 

tratamento, alta por cura e pós-alta, nas Unidades de Saúde do Estado e Municípios de 

Rondônia.  

A vigilância dos episódios reacionais em qualquer momento do tratamento e no 

período pós alta é fundamental para o tratamento precoce e prevenção das deficiências 

ocasionadas pela doença (NERY et al., 2006; SÁNCHEZ, 2013).  

 

2.7 Incapacidades Físicas e prevenção de incapacidades 

 

 As incapacidades apresentadas pela hanseníase podem ser de ordem física, 

psicológica e social. A maior causa de estigma da doença está relacionado as incapacidades 

físicas (MONTEIRO et al., 2014; VAN BRAKEL et al., 2012). A hanseníase possui um alto 

poder incapacitante, e por isso é necessário adotar estratégias de controle e prevenção dessas 

ocorrências para que esses problemas possam ser solucionados (BRASIL, 2012; MONTEIRO 

et al., 2013). 

O tempo de evolução da doença e a realização do diagnóstico apresenta relação direta 

com o desenvolvimento de incapacidades, sendo o diagnóstico tardio e a ocorrência dos 

episódios reacionais as principais causas (ALVES et al., 2010; ARAUJO et al., 2014).  

O diagnóstico das incapacidades físicas é realizado através da Avaliação Neurológica 

Simplificada (ANS), que identifica os possíveis comprometimentos neurais, avalia força 

muscular, perda ou diminuição de sensibilidade, e prioriza a adoção de medidas preventivas, 

curativas e reabilitadoras (CARVALHO et al., 2013). A identificação dos fatores de risco 

associados a ocorrência de alterações neurais e deficiências físicas são relevantes para o 

diagnóstico da doença, uma vez que auxiliam no planejamento de ações que priorizem o 

tratamento e acompanhamento desses casos (ARAÚJO et al., 2014). O diagnóstico e tratamento 
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precoce é a principal estratégia de redução do risco de desenvolvimento de incapacidades 

(KUMAR; GIRDHAR; GIRDHAR, 2012). 

A prevenção de deficiências (temporárias) e as incapacidades (permanentes) não 

devem ser dissociadas do tratamento PQT. Essas ações devem fazer parte da rotina dos serviços 

de saúde e serem recomendadas para todos os pacientes (BRASIL, 2014; ALENCAR, 2012). 

A Prevenção de Incapacidades (PI) consiste na formação de um conjunto de ações que 

visam evitar a ocorrência de danos físicos, emocionais, espirituais e socioeconômicos. Essa 

atividade deve proporcionar aos pacientes, em todos os momentos do tratamento, a manutenção 

ou melhora das incapacidades ou deformidades que o indivíduo apresente (DIRETRIZES DA 

HANSENÍASE, 2008; BRASIL, 2008a). É realizada por meio de técnicas simples e orientação 

para a prática regular de autocuidado apoiado. São procedimentos, técnicas e exercícios que o 

próprio indivíduo, devidamente apoiado, incentivado e capacitado, deverá realizar 

regularmente no próprio domicílio e em outros ambientes, durante o tratamento e após a alta, 

para prevenir incapacidades e deformidades físicas decorrentes da hanseníase (BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2008a). 

Para garantir o acompanhamento das complicações ocasionadas pela hanseníase, é 

necessário um atendimento sistematizado dos casos que apresentam incapacidades ou não, 

monitorização atenta da função neural, agendamento de retornos semestrais, capacitação e 

qualificação dos profissionais que atuam na atenção aos portadores da doença em qualquer 

momento do tratamento e no período pós alta, garantindo a integralidade da atenção, com 

abordagem ampla nos aspectos físicos, psicológicos e sociais (MONTEIRO et al., 2013; 

NARDI et al., 2012; MONTEIRO et al., 2014). 

O acompanhamento do serviço de saúde aos individuos que realizam tratamento para 

hanseníse é de extrema importância. Esse acompanhamento envolve o trabalho assiduo de toda 

a equipe da rede de atenção, incluindo os agentes comunitários de saúde (ACS). Essa ferramenta 

é importante para a detecção das necessidades de saúde da comunidade (FURLAN, 2008), e no 

caso da hanseníase, embora existam limitações devido as capacitações, as demandas da 

sociedade (KLUTHCOVSKY, TAKAYANAGUI, 2006), e o estigma que a doença carrega 

(ALENCAR et al., 2012a), eles prestam serviços que interferem diretamente nos indicadores 

da doença. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A partir da compreensão da dinâmica de transmissão, do tratamento com a 

poliquimioterapia, dos episódios reacionais e dos consequentes danos neurais e incapacidades 

físicas, é possível observar a importância da avaliação e acompanhamento dos pacientes que 

enfrentaram a doença.  

Considerando que as reações hansênicas são eventos graves, mas negligenciados ainda 

dentro do contexto de uma doença que se insere no conjunto de “enfermidades negligenciadas” 

e que os episódios reacionais são as principais causas de danos neurais e incapacidades físicas, 

é necessário que existam dados sistemáticos para que as políticas de saúde possam elaborar 

estratégias de avaliação especificas para esse evento.  

Uma das principais formas de prevenir as incapacidades é a detecção precoce e o 

manejo clínico adequado das reações hansênicas, em qualquer momento do tratamento. Torna-

se relevante estudar esses episódios, para que seja possível colaborar na prevenção, 

acompanhamento e tratamento adequado das reações, apoiando o município e o estado tanto 

nas políticas de saúde voltadas para hanseníase como em estratégias para a detecção precoce 

dos episódios reacionais. 

Além disso, estudos que descreverão o perfil clinico-sociodemográfico nas áreas de 

alta endemicidade no país poderão apoiar micropolíticas de prevenção e diagnóstico precoce a 

nível local dos municípios do país, respeitando a diversidade da população e cultura brasileira, 

contemplando a política de eliminação da hanseníase no mundo. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar os episódios reacionais e os fatores associados em indivíduos acometidos 

pela hanseníase em Cacoal, Rondônia, 2001-2012. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever o perfil sociodemográfico e clínico da população de estudo; 

• Caracterizar os episódios reacionais em indivíduos acometidos pela hanseníase; 

• Identificar fatores sociodemográficos, clínicos e de serviço associados com 

episódios reacionais em pessoas acometidas pela hanseníase. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal de abordagem descritiva e analítica. O estudo fez 

parte de um projeto multicêntrico da Universidade Federal do Ceará (UFC) denominado 

INTEGRAHANS-NORTE/NORDESTE Pesquisa em Doenças Negligenciadas, financiado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob o edital 

MCTI/CNPq/MS SCTIE-Decit Nº40/2012.  

O projeto é baseado em uma abordagem integrada sobre padrões epidemiológicos, 

clínicos, psicossociais e operacionais da hanseníase nos Estados de Rondônia, Bahia e 

Tocantins, que incluem estudos epidemiológicos quantitativos de base populacional, além de 

estudos operacionais e qualitativos. Está organizado em 2 estudos de base: 1) padrões e 

tendências de aglomerados espaço-temporais dos casos de hanseníase diagnosticados no 

período de 2001 a 2012 em relação a variáveis sociais, demográficas, econômicas, ambientais, 

clínico-epidemiológicas e operacionais e 2) fatores de risco (operacionais – rede de atenção, 

clínicos, epidemiológicos, sociais, econômicos, demográficos, ambientais) associados aos 

padrões de: detecção de casos, desempenho de avaliação de contatos, ocorrência de 

incapacidades físicas / episódios reacionais dos casos de hanseníase diagnosticados no período 

de 2001 a 2012, e 3 sub-estudos que englobam as dimensões dos estudos de base: 1) aspectos 

epidemiológicos e operacionais, 2) aspectos clínicos e 3) aspectos psicossociais. 

 

5.2 Local do Estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Cacoal/RO. O município surgiu às margens da 

BR 364, que liga Cuiabá/MT a Porto Velho/RO. Sua história está vinculada ao processo de 

expansão da fronteira agrícola nacional, culminando com a convergência de fluxos migratórios 

para o Estado de Rondônia (CACOAL, 2013). Está localizado na região leste do estado (figura 

1), com área territorial de 3806 km², população estimada de 87 mil habitantes e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,718 (PNDU, 2013; IBGE, 2016). 
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Figura 1: Localização do município de Cacoal-RO. 

Fonte: Adaptado. Encontrado em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia Acesso em: 22/03/2016 

 

As principais atividades econômicas de Cacoal estão ligadas à agropecuária, indústria, 

comércio e tem se consolidado como um pólo educacional, contando com Campus da 

Universidade Federal de Rondônia-UNIR e do Instituto Federal de Rondônia- IFRO, além de 

quatro instituições privadas de ensino superior. 

A cidade é um polo regional de saúde, possui serviços de alta complexidade, serviços 

de atenção a traumas e emergências, oncologia e neurologia, com atendimentos no Hospital 

Regional de Cacoal (HRC). Conta também com o Centro de Hemodiálise, e serviços de pronto 

atendimento no Hospital de Urgência e emergência Regional de Cacoal (HEURO). Os serviços 

de saúde do município encontram-se relacionados em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

e Unidades de Saúde da Família (USF), um Centro de Referência em Saúde da Mulher; um 

Ambulatório Especializado; um Centro de Atenção Psicossocial; um Centro de Especialidades 

Odontológicas; um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; um Centro de Reabilitação 

Física (CEFEF); um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

O município, em 2016, conta com 18 equipes de Estratégia de Saúde da Família –ESF 

com 71% de cobertura territorial, e tem apresentado avanços importantes com a 

descentralização do serviço. Trata-se de um município prioritário para hanseníase, apresentando 

coeficiente de detecção geral de 53,88/100.000 habitantes, caracterizando-a como 

hiperendêmica.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
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5.3 População de Estudo 

 

A população de estudo foi definida como casos de hanseníase notificados no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2001 a 2012, de ambos os 

sexos, de todas as faixas etárias e residentes no município de Cacoal-RO. Assim, a população-

alvo se constituiu de 908 indivíduos.  

 

5.4 Variáveis do Estudo 

 

5.4.1 Variáveis dependentes 

 

Como desfechos binários foram utilizados:   

1) ter ou não ter reação, e  

2) tipo de reação desenvolvida (Tipo 1, tipo 2 e neurite). 

 

• Reação Hansênica: Esse desfecho se define em verificar a ocorrência dos episódios 

reacionais, ou seja, avaliar se o indivíduo teve ou não teve reação, em qualquer 

momento do tratamento. 

 

• Tipo de reação: Consiste em verificar a ocorrência de reação tipo 1, reação tipo 2 e 

neurite na população de estudo. Esse desfecho foi criado a partir das informações 

coletadas nos prontuários dos pacientes, e mediante preenchimento de uma ficha 

especifica sobre os episódios reacionais (Anexo A). 

Essas informações foram coletadas a partir dos prontuários dos pacientes, quando não 

haviam diagnósticos médicos especificando o tipo de reação desenvolvida (RR, ENH, Neurite) 

os pesquisadores utilizavam as características clínicas e condutas medicamentosas para definir 

a reação desenvolvida. 

A informações sobre reações foram avaliadas por indivíduo e por episódio reacional 

(quantos episódios cada indivíduo desenvolveu), nesse momento houveram dificuldades na 

coleta dos dados devido a falta e/ou inconsistência de informações nos prontuários, como por 

exemplo, não ter a data de início e conclusão dos episódios reacionais, fator que dificultou 

estabelecer quantos episódios cada indivíduo desenvolveu, portanto, foram excluídos 6 

episódios reacionais.  
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5.4.2 Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes foram separadas em tabelas de acordo com as suas 

características: sociodemográficas, clínicas e de serviço (Tabelas 1, 2 e 3). 

Para classificar as ocupações, foi utilizado a Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO). É um documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as 

características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Utilizam-se 9 grandes grupos 

para classificar: 

1. Forças armadas, policiais e bombeiros militares; 

Agrupa os empregos que compõem as profissões que estabelecem as regras e normas 

de funcionamento para o país, estado e município, organismos governamentais de 

interesse público e de empresas, além de reunir os empregos da diplomacia. 

 

2. Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público, 

e de empresas e gerentes; 

Agrega os empregos quem compõem as profissões cientificas e das artes de nível 

superior. 

 

3.  Técnicos de nível médio; 

Agrega os empregos que compõem as profissões técnicas de nível médio 

 

4. Trabalhadores de serviços administrativos; 

Agrega os empregos dos serviços administrativos, exceto os técnicos e o pessoal de 

nível superior. Trata-se de empregos cujos titulares trabalham com informações (em 

papéis ou digitalizadas, numéricas ou em textos). 

Se subdivide em dois subgrupos: aqueles que trabalham em rotinas e procedimentos 

administrativos internos, e aqueles que atendem ao público. 

 

5. Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados; 

Agrupa os empregos que produzem serviços pessoais e à coletividade, bem como 

aqueles que trabalham na intermediação de vendas de bens e serviços. 

 



 

38 

6. Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e da pesca; 

Agrega os empregos do setor agropecuário. Consiste em praticar agricultura a fim de 

obter seus produtos, criar ou caçar animais, pescar ou criar peixes, conservar e plantar 

florestas e em vender seus produtos. 

 

7. Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais; 

Agrupa os trabalhadores de sistemas de produção que tendem a ser discretos e que lidam 

mais com a forma do produto do que com o seu conteúdo físico-químico. Concentra os 

trabalhadores de produção extrativa, da construção civil e da produção industrial. 

 

8. Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais; 

Agrupam-se os trabalhadores que operam processos industriais contínuos, que 

demandam habilidades mentais de controle de variáveis físico-químicas de processos. 

 

9. Trabalhadores de manutenção e reparação. 

Compreende as ocupações cujas atividades principais requerem, para seu desempenho, 

os conhecimentos e as atividades necessários para reparar e manter toda a sorte de bens 

e equipamentos, seja para uso pessoal, de instituições, empresas e do governo. 

 

Tabela 1: Categorização das variáveis socioeconômicas e domiciliares. 

Variáveis Categorização 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

Raça 

Branca 

Parda 

Preta 

Amarela 

Indígena 

Idade  

Estado Conjugal 

Solteiro(a)/Nunca foi casado(a) 

Casado(a) 

Não casado(a) com união estável/mora junto 

Separado(a)/Divorciado(a) 

Viúvo(a) 

Escolaridade 

Analfabeta 

1ª a 3ª série do ensino fundamental 

4ª a 7ª série do ensino fundamental 

Ensino fundamental completo (terminou 8ª 

série) 

1º ou 2º ano do ensino médio 

Ensino médio completo 
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Superior incompleto 

Superior completo 

Outra 

Não sabe / Não quer responder 

Contexto geral de trabalho 

Nunca trabalhou 

Ativo 

Ativo/Aposentado 

Ativo/Benefício 

Ativo/Aposentado/Benefício 

Inativo 

Inativo/Aposentado 

Inativo/Benefício 

Inativo/ Aposentado/Benefício 

Outra 

Não sabe /Não quer responder 

Se inativo, qual a razão da inatividade 

Não se aplica 

Dona de casa / cuida da família  

Está procurando, não consegue encontrar 

trabalho 

Estudos / treinamento 

Aposentado por tempo de trabalho/idade 

Aposentado por doença/invalidez 

Afastado em virtude da hanseníase 

Afastado em virtude de outra doença 

Afastado por outro motivo (gestação, 

mudança, licença, etc) 

Outra 

Não sabe /Não quer responder 

Zona de moradia 
Rural 

Urbana 

  

  

  

Frequência do consumo de bebida alcoólica 

Nunca bebi 

Uma vez por mês ou menos 

2 a 4 vezes por mês 

2 a 3 vezes por semana 

4 ou mais vezes por semana 

Já bebi, não bebo mais 

Fuma atualmente 

Nunca fumei 

Sim diariamente 

Sim menos que diariamente 

Moradia 

Casa própria (financiada) 

Aluguel 

Mora de favor 

Mora com parentes 

Renda 

 

 

Tabela 2: Categorização das variáveis clínicas. 

Variáveis Categorização 

Situação atual 
Em tratamento com PQT, regular 

Em tratamento com PQT, faltoso 



 

40 

Teve alta por cura 

Abandono de tratamento 

Transferido para outro município/estado/país 

Diabetes 

Sim 

Não 

Não sabe/Não quer responder 

Hipertensão 

Sim 

Não 

Não sabe/Não quer responder 

Depressão 

Sim 

Não 

Não sabe/Não quer responder 

Data de início da PQT  

Realizou mais de um esquema de 

tratamento 

Não 

Sim PB/PB 

Sim MB/MB 

Sim PB/MB 

Sim MB/PB 

Sim mais de 2 esquemas de PQT 

Ignorado 

Classificação Operacional (diagnóstico) 
PB 

MB 

Forma Clínica (diagnóstico) 

Indeterminada 

Tuberculóide 

Borderline 

Virchowiana 

Grau de incapacidade (diagnóstico) 

Grau 0 

Grau 1 

Grau 2 

Não avaliado 

Data da conclusão da PQT  

Classificação Operacional (alta) 
PB 

MB 

Grau de incapacidade (alta) 

Grau 0 

Grau 1 

Grau 2 

Não avaliado 

Data de notificação da reação  

Data do início tratamento da reação  

Peso do paciente no início da reação  

Tipo de reação 

Reação Reversa (RR) 

Neurite 

RR + Neurite 

Eritema Nodoso Hansênico (ENH) 

ENH + neurite 

RR + ENH 

Grau de incapacidade no início da reação 

Grau 0 

Grau 1 

Grau 2 

Não avaliado 

Drogas utilizadas no tratamento da reação 

Prednisona 

Talidomida 

Clofazimina 

Pentoxifilina 
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Outras Drogas  

Evolução atual das reações 

Em andamento 

Episódio encerrado 

Faltoso tratamento 

Transferido 

Óbito 

 

Tabela 3: Categorização das variáveis de serviço. 

Variáveis Categorização 

Frequência da visita do ACS antes do tratamento 

Semanalmente 

Quinzenalmente 

Mensalmente 

A cada 2 meses 

De 2 a 4 vezes por ano 

Uma vez por ano 

Nunca recebeu 

Não sabe /Não quer responder 

Frequência da visita do ACS durante o tratamento 

Semanalmente  

Quinzenalmente  

Mensalmente 

A cada 2 meses  

De 2 a 4 vezes por ano  

Uma vez por ano  

Nunca recebeu  

Não sabe /Não quer responder 

  

Frequência da visita do ACS após encerrar a PQT 

Semanalmente  

Quinzenalmente  

Mensalmente 

A cada 2 meses  

De 2 a 4 vezes por ano  

Uma vez por ano  

Nunca recebeu  

Não sabe /Não quer responder 

Frequência da visita do ACS nos últimos 12 meses 

Semanalmente  

Quinzenalmente  

Mensalmente 

A cada 2 meses  

De 2 a 4 vezes por ano  

Uma vez por ano  

Nunca recebeu  

Não sabe /Não quer responder 

Retornou ao serviço de saúde após conclusão da 

PQT? 

Sim 

Não 

Ignorado 

Motivo do retorno  

 

 

5.5 Etapas do Estudo 

 

A pesquisa foi composta por etapas que se descreve a seguir: 
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• Etapa 1: Atividades preparatórias para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

• Etapa 2. Levantamento dos casos novos residentes, notificados de 2001 a 2012 em 

Cacoal, com subsequente identificação das unidades notificadoras e atualização de 

endereço atual por meio da identificação do endereço atual registrado no banco de dados 

do “cartão nacional de saúde”. 

• Etapa 3. Abordagem domiciliar às pessoas acometidas pela hanseníase, identificadas no 

SINAN; 

• Etapa 4. Levantamento do perfil sociodemográfico e avaliação clínica da pessoa 

acometida pela hanseníase (PAH), no período investigado. 

• Etapa 5. Coleta de dados em prontuários nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de 

Referência (ambulatórios especializados); 

 

5.6 Coleta de Dados 

 

5.6.1 Etapa 1: Atividades preparatórias 

 

Essa etapa se deu por meio de reuniões programadas com representantes estaduais, 

prefeito, secretário de saúde e de administração, diretores, gerentes e coordenadores de saúde, 

onde foram apresentadas as propostas de estudo e articuladas as ações necessárias à 

sistematização e logística. 

Instituições de ensino superior também apoiaram o projeto, a diretoria da Faculdade 

de Ciências Biomédicas de Cacoal-FACIMED mostrou interesse no desenvolvimento do 

projeto. Profissionais de diversas áreas se envolveram, e alunos de diversos cursos foram 

recrutados para desenvolver as atividades de campo da pesquisa. Além de disponibilizar 

profissionais e alunos para o desenvolvimento do projeto, a instituição cedeu espaço físico para 

a realização de reuniões com o grupo de pesquisa. 

A coordenação geral do projeto INTEGRAHANS - NORTE/NORDESTE promoveu 

oficinais operacionais para a construção dos questionários de pesquisa, e oficinas teórico-

práticas para a capacitação dos pesquisadores locais para realizarem as atividades de campo. 

 

5.6.2 Etapa 2: Levantamento dos casos por unidades notificadoras 

 

Nesta fase ocorreu o dimensionamento, pelos pesquisadores, dos casos novos 

residentes e notificados em Cacoal no período de 2001 a 2012.Os dados iniciais foram extraídos 
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do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) na Secretaria Municipal de 

Saúde, no departamento de Vigilância Epidemiológica do município de Cacoal–Rondônia. As 

variáveis utilizadas foram: nome do paciente, data de nascimento, endereço, sexo, nome da 

mãe, telefone para contato, ocupação profissional. Após o levantamento no SINAN, foram 

consultados os sistemas Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), Cadastro Nacional 

de Usuários do Sistema Único de Saúde (CADSUS) e dados da Bolsa Família para atualização 

do endereço e telefone de contato que possibilitassem a visita domiciliar. 

 

5.6.3 Etapa 3: Abordagem no domicilio para as pessoas acometidas pela hanseníase 

 

A abordagem domiciliar foi realizada pelos ACS, que foram previamente capacitados 

na “Oficina de ações de controle da hanseníase para ACS”, em que participaram 114 ACS e 08 

facilitadores. A oficina dos ACS foi ministrada por profissionais da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e facilitadores locais, com duração de 40 horas, abordagem para ações de controle, 

comunicação, educação em saúde e autocuidado e, ainda, incluiu a forma adequada de 

abordagem de caso referência (pessoa que realizou tratamento de hanseníase). 

A abordagem domiciliar objetivou convidar as pessoas acometidas pela hanseníase a 

comparecerem às unidades de saúde mais próximas de suas residências para avaliação clínica. 

Ainda que o município de Cacoal contasse, na época da pesquisa, somente com 34,8% de 

cobertura com Estratégia da Saúde da Família (ESF), houveram tentativas das equipes de ACS 

para encontrar os pacientes das áreas descobertas, porém, foram encontradas algumas 

dificuldades nesse processo: zona urbana com baixa cobertura de ESF, zona rural de extensa 

área territorial e de difícil acesso. 

Para os participantes que não foram encontrados na primeira visita, foram realizados 

até duas visitas domiciliares em horários e dias diferentes, e duas tentativas de contato 

telefônico. Durante esta ação, os ACS realizaram a abordagem inicial dos casos referência; 

realizaram o agendamento do caso referência para a coleta de dados nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) da sua área de abrangência.  

 

5.6.4 Etapa 4: Levantamento do perfil sociodemográfico e avaliação clínica 

 

Nesta etapa ocorreu o levantamento das informações sociodemográficas e clínicas de 

todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa. 

- Abordagem de paciente “caso referência”: a coleta de dados dos participantes foi 
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realizada nas UBS/USF de Cacoal, e foram definidas de acordo com a quantidade de 

participantes residentes em cada área de abrangência de cada UBS/USF. A ordem de realização 

da coleta de dados nas UBS/USF foi definida, inicialmente, pelo número de casos dentro da 

área de abrangência, selecionando a UBS/USF com menor número de casos residentes dentro 

de sua área de abrangência para iniciar a coleta de dados e posteriormente direcionar a escolha 

das próximas unidades, seguindo o critério de quantidade de casos registrados, ou seja, das UBS 

com menos registros de casos para as unidades com maiores registros de casos.  

A partir da chegada dos participantes na UBS/USF, estes passaram por triagem e 

assistiram a palestras informativas sobre hanseníase enquanto aguardavam para serem 

avaliados.  

Foi aplicado um questionário estruturado às pessoas acometidas pela hanseníase, que 

compareceram a unidade de saúde, para levantar a situação sócio demográfica (Apêndices C e 

D), realizou-se a avaliação clínica (Apêndice E) e avaliação de episódios reacionais (Anexo A). 

Todos os pesquisadores de campo foram previamente treinados pelos profissionais da 

UFC, de Cacoal e de Rondônia para realizar as entrevistas, os exames, aplicação dos 

questionários e preenchimento adequado das informações de prontuário. 

 

5.6.6 Etapa 5: Coleta de dados secundários 

 

 Nesta etapa foram avaliados os indivíduos que desenvolveram episódios reacionais. 

Esses dados oram coletados os dados dos livros de registro e prontuários das unidades básicas 

de saúde e das unidades de referência quanto a informações de dados clínicos dos indivíduos. 

Os casos que apresentaram reação hansênica no decorrer do período estudado foram informados 

em formulário específico (Ficha de notificação de episódios reacionais- Rondônia- Anexo A) 

para constar como banco de dados para o Estado e municípios.  

Trata-se de uma ficha regulamentada por meio da Portaria Nº. 82/GAB/AGEVISA-

RO, de 18 de março de 2014, que visa notificar e monitorar a ocorrência dos episódios 

reacionais nos pacientes acometidos pela hanseníase em todo o estado de Rondônia. A ficha 

aborda as características clínicas da doença, informações especificas sobre as reações e 

informações complementares. Os dados referentes aos episódios reacionais foram obtidos a 

partir dos prontuários dos pacientes que se encontravam no serviço de referência municipal 

(Ambulatório Especializado) e nas UBS, e foram separados pelos profissionais do setor e os 

pesquisadores realizavam a coleta dos dados nos horários de funcionamento da unidade sob a 

supervisão da equipe de enfermagem do setor. 
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5.7 Entrada e Análises de Dados 

 

A entrada de dados dos questionários foi realizada através do Epi Info for Windows 

versão 7 (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Os dados foram digitados 

em bancos de dados construídos de acordo com as variáveis contidas nos instrumentos. Após 

conclusão da digitação dos dados, os bancos foram avaliados sistematicamente para que fosse 

possível encontrar os erros de digitação e inconsistências de informações, para posteriormente 

corrigi-los e realizar a análise dos dados. As variáveis de estudo foram recategorizadas e criadas 

conforme os desfechos e os objetivos do estudo (tabelas 4, 5 e 6). 

 

Tabela 4: Recategorização das variáveis socioeconômicas e demográficas. 

Variáveis Recategorização 

Sexo 
Feminino 

Masculino 

Raça 

Negra 

Não negra 

Ignorado 

Faixa Etária 

< 50 anos 

>50 anos 

Ignorado 

Estado Civil 

Com companheiro 

Sem companheiro 

Ignorado 

Escolaridade 

Não alfabetizado 

Alfabetizado 

Ignorado 

Contexto geral de trabalho 

Ativo 

Inativo 

Ignorado 

Ocupação 

Forças armadas, policiais e bombeiros 

militares 

Membros superiores do poder público, 

dirigentes de organizações de interesse 

público e de empresas e gerentes 

Profissionais das ciências e das artes 

Técnicos de nível médio 

Trabalhadores de serviços administrativos 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do 

comércio em lojas e mercados 

Trabalhadores agropecuários, florestais, da 

caça e da pesca 

Trabalhadores de produção de bens e serviços 

Trabalhadores de manutenção e reparação 

  

  

Zona de moradia Rural 
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Urbana 

Ignorado 

Moradia 

Casa Própria 

Casa Não Própria 

Ignorado 

Renda 

Menor/igual a 1 salário mínimo 

Maior que 1 salário mínimo 

Ignorado 

Consumo de bebida alcóolica atual 

Não 

Sim 

Ignorado 

Tabagismo 

Não 

Sim 

Ignorado 

 

Tabela 5: Recategorização das variáveis clínicas. 

Variáveis Recategorização 

Situação atual do paciente 

Em tratamento 

Alta por cura 

Abandono 

Ignorado 

Diabetes 

Não 

Sim 

Ignorado 

Hipertensão 

Não 

Sim 

Ignorado 

Depressão 

Não 

Sim 

Ignorado 

Dislipidemia 

Não 

Sim 

Ignorado 

Nefropatia 

Não 

Sim 

Ignorado 

Hepatopatia 

Não 

Sim 

Ignorado 

Tuberculose 

Não 

Sim 

Ignorado 

Classificação Operacional no diagnóstico 

PB 

MB 

Ignorado 

Forma Clínica no diagnóstico 

Indeterminada 

Tuberculóide 

Borderline 

Virchowiana 

Ignorado 

Grau de incapacidade no diagnóstico 

Grau 0 

Grau 1 

Grau 2 
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Ignorado 

Grau de incapacidade na alta 

Grau 0 

Grau 1 

Grau 2 

Ignorado 

Momento do episódio reacional 

Antes do diagnostico 

Durante a PQT 

Após a PQT 

Grau de incapacidade no início da reação 

Grau 0 

Grau 1 

Grau 2 

Ignorado 

Número de episódios reacionais 
1 episódio 

2 episódios 

Reação tipo 1 (RR) 
Não 

Sim 

Reação tipo 2 (ENH) 
Não 

Sim 

Neurite 
Não 

Sim 

RR+neurite 
Não 

Sim 

ENH+neurite 
Não 

Sim 

RR+ENH 
Não 

Sim 

Tipo de reação 

Reação tipo 1 

Reação tipo 2 

Neurite 

RR+ENH 

Uso de prednisona 
Não 

Sim 

Uso de talidomida 
Não 

Sim 

Uso de clofazimina 
Não 

Sim 

Uso de pentoxifilina 
Não 

Sim 

Peso (no momento da reação) 

<67 kg 

>67 kg 

Ignorado 

Situação atual do episódio reacional 

Em andamento 

Episódio encerrado 

Faltoso 

Transferido 

Óbito 

 

 

Tabela 6: Recategorização das variáveis de serviço. 

Variáveis Recategorização 

Visita do ACS antes do tratamento da hanseniase 

Não 

Sim 

Ignorado 
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Visita ACS durante o tratamento 

Não 

Sim 

Ignorado 

Visita ACS após encerrar a PQT 

Não 

Sim 

Ignorado 

Retornou ao serviço de saúde após a conclusão da PQT 

Não 

Sim 

Ignorado 

Motivos do retorno ao serviço de saúde 

Dor  

Reação (tipo 1/ tipo 2/neurite) 

Reavaliação/Retorno 

Ignorado 

 

A análise dos dados foi realizada pelo STATA versão 11.2 (Stata Corporation, College 

Station, USA); com esse programa realizou-se a análise descritiva e bivariada. Os dados 

descritivos foram apresentados em tabelas de frequência e gráficos. Os dados da análise 

bivariada foram apresentados em tabelas com seus respectivos intervalos de confiança 95% e 

valor p. Foram utilizados os testes de chi quadrado de Pearson e o teste exato de Fischer. O teste 

de Fischer foi aplicado somente quando os valores esperados para a análise foram menores que 

cinco. Foram realizadas análises estratificadas para avaliar a associação dos grupos e possíveis 

fatores de confundimento. 

 

5.8 Considerações Éticas 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará sob parecer número 554.962 de 28 de fevereiro de 2014 (Anexo B), CAAE 

19258214.2.0000.5054. Os participantes considerados como “caso referência”, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e nas situações em que os 

participantes eram menores de idade, estes assinaram o Termo de Assentimento (Apêndice B) 

e o TCLE foi assinado por seu representante legal.  

Acolhimento, entrevista e avaliação clínica foram conduzidos pelos pesquisadores e 

profissionais de saúde devidamente capacitados. Foram utilizados ambiente específico e 

instrumentos adequados para a realização da avaliação clínica. As pessoas que apresentaram 

sinais e sintomas sugestivos de hanseníase foram encaminhadas para consulta médica, tendo 

garantidos tratamento e acompanhamento pelos profissionais da UBS/ESF de sua área de 

abrangência ou Unidade de Referência.  

Concomitante ao processo de desenvolvimento das atividades de pesquisa, foram 

desenvolvidas estratégias de educação permanente. Foram realizadas atividades que 
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envolveram todos os atores direta ou indiretamente vinculados às ações de controle da 

hanseníase, tais como: seminários, fóruns, oficinas, apresentações em congressos e publicações 

técnico-científicas. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 População de estudo 

 

Da população alvo de 908 indivíduos, foram visitados 457 (50,8%). Entre os 457 

indivíduos abordados, 312 (68,3%) foram avaliados pela pesquisa. Um total de 108 (34,6%) 

indivíduos tiveram reação e foram avaliados no âmbito da pesquisa. 

 

Figura 2: População de estudo, 2001- 2012, Cacoal. Rondônia, 2016. 

 

 
 

 

6.2 Descrição da população de estudo  

 

Dentre os 312 indivíduos incluídos no estudo 182 (58,3%) eram do sexo feminino, 267 

(89,9%) de raça não negra sendo 170 (57,2%) de raça/cor parda, 185 (62,7%) possuíam 

companheiro (casado/união estável), 149 (50,3%) com faixa etária <50 anos e 257 (87,1%) 

alfabetizados. Houve predominância de residentes em zona urbana 259 (89,9%), com casa 

própria 250 (86,8%), inativos 150 (50,7%) e 150 (55,4%) com renda >1 salário mínimo (entre 

1 e 3 salários). 212 (71,9%) relataram não consumir bebida alcoólica e 255 (86,4%) não 

possuírem hábitos tabagistas (Tabela 7). 

População do 
censo 

(908)

Visitados

(457)

Não abordados

(144)

- Recusa (14)

- Óbito (12)

- Mudança de endereço (92)

- Endereço inexistente (18)

- Viagem/Trabalho (8)

Abordados e 
avaliados

(312)

Desenvolveram 
reacão

(108)

Não 
desenvolveram 

reação

(204) 

Não visitados 

(451)

- Informações 
duplicadas ou 
inconsistentes

- Dificuldade de acesso 
à zona rural

- Baixa cobertura de 
ESF
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Tabela 7- Descrição das características sócio econômicas e demográficas de pessoas 

acometidas pela hanseníase (n=312), Cacoal/Rondônia, 2001-2012.  

Variáveis   sócio econômicas e 

demográficas 
N % 

Sexo   

Masculino 130 41,7 

Feminino 182 58,3 

 

Raça/cor*   

Não negro 267 89,9 

Negro 30 10,1 

 

Estado Civil*  

Sem companheiro 110 37,3 

Com companheiro 185 62,7 

   

Faixa etária (média)*  

<50 anos 149 50,3 

>50 anos 147 49,7 

 

Escolaridade*  

Não Alfabetizado 28 12,9 

Alfabetizado 257 87,1 

 

Zona de moradia*  

Rural 29 10,1 

Urbana 259 89,9 

 

Moradia*  

Casa Própria 250 86,8 

Casa não própria 38 13,2 

 

Contexto atual de trabalho*  

Inativo 150 50,7 

Ativo 146 49,3 

 

Renda*  

< = 1 salário mínimo 121 44,6 

>1 salário mínimo  150 55,4 
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Consumo de bebida alcoólica atual*  

Não 212 71,9 

Sim 83 28,1 

 

Tabagismo*  

Não 255 86,4 

Sim 40 13,6 

 

*Variáveis com valores ignorados. 

 

As ocupações mais frequentes de acordo com a categorização da CBO foram: 

trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados 69 (22,12%); 

trabalhadores de produção de bens e serviços 18 (5,77%) e técnicos de nível médio 12 (3,85%).  

As categorias que não se adequam à CBO: aposentados/pensionistas 57 (18,27%); do lar 66 

(21,15%) e estudantes 5 (1,60%) (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Categorização das profissões referidas pelos participantes de acordo com a CBO 

(n:312), Cacoal/Rondônia. 2001-2012. 

GG CBO/ Grandes Grupos N % 

0 Forças armadas, policiais e bombeiros militares 1 0,32 

1 
Membros superiores do poder público, dirigentes de 

organizações de interesse público e de empresas e gerentes 
- - 

2 Profissionais das ciências e das artes 10 3,21 

3 Técnicos de nível médio 12 3,85 

4 Trabalhadores de serviços administrativos 1 0,32 

5 
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em 

lojas e mercados 
69 22,12 

6 Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e da pesca 4 1,28 

7 Trabalhadores de produção de bens e serviços 18 5,77 

8 Trabalhadores de produção de bens e serviços 2 0,64 

9 Trabalhadores de manutenção e reparação 17 5,45 

Total 134  

 

 

Em relação as visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, 

174 (64,2%) indivíduos receberam visitas domiciliares nos últimos 12 meses, 145 (50,2%) 

receberam visitas durante o tratamento para hanseníase e 163 (55,8%) não receberam visita 

após o encerramento do tratamento para hanseníase. 114 (37,9%) retornaram ao serviço de 
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saúde após o encerramento do tratamento, o principal motivo de retorno foram o 

desenvolvimento de episódios reacionais 49 (44,9%) (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Caracterização das variáveis de serviço (n:312) Cacoal/Rondônia, 2001-2012. 

Variáveis dos Serviços de Saúde N % 

Visita ACS (últimos 12 meses)*  

Não 97 35,8 

Sim 174 64,2 

 

Visita ACS durante PQT*  

Não 144 49,8 

Sim 145 50,2 

 

Visita ACS após PQT*  

Não 163 55,8 

Sim 129 44,2 

 

Retorno ao serviço após conclusão PQT*  

Não 187 62,1 

Sim 114 37,9 

 

Motivo do retorno ao serviço*  

Dor 43 39,5 

Reação (RR/ENH/Neurite 49 44,9 

Reavaliação/retorno 17 15,6 

 

*Variáveis com valores ignorados. 

 

 

Encontraram-se em alta por cura 293 (96,1%). Houve predominância de indivíduos 

multibacilares 172 (57,5%) com forma clínica dimorfa 96 (40,3%). 196 (87,5%) não realizaram 

mais de 1 esquema de PQT. 119 (39,1%) apresentaram incapacidades físicas. 165 (52,9%) 

apresentaram GIF 0 (zero) tanto na avaliação no diagnóstico como na alta e 185 (60,9%) 

apresentaram GIF 0 (zero) na avaliação atual. 108 (34,6%) desenvolveram episódios reacionais 

e as comorbidades autorrelatadas mais frequente foi a hipertensão 103 (33,0%) (Tabela 10). 
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Tabela 10: Descrição das características clínicas gerais de pessoas acometidas pela hanseníase 

(n:312), Cacoal/Rondônia, 2001-2012.  

Variáveis   Clínicas Gerais N % 

Situação Atual*  

Em tratamento 8 2,6 

Alta por cura 293 96,1 

Abandono 4 1,3 

 

Classificação Operacional*  

Paucibacilar 127 42,5 

Multibacilar 172 57,5 

 

Forma Clínica*  

Indeterminada 65 27,3 

Tuberculóide 50 21,0 

Dimorfa 96 40,3 

Virchowiana 27 11,4 

 

Realizou mais de 1 esquema de PQT*  

Não 196 87,5 

Sim 28 12,5 

 

Incapacidade Física*  

Não 185 60,9 

Sim 119 39,1 

 

GIF no diagnóstico  

Grau 0 165 52,9 

Grau 1 45 14,4 

Grau 2 7 2,2 

Não avaliado 95 30,5 

   

GIF na alta  

Grau 0 165 52,9 

Grau 1 36 11,5 

Grau 2 10 3,2 

Não avaliado 101 32,4 
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GIF atual*  

Gau 0 185 60,9 

Grau 1  98 32,2 

Grau 2 21 6,9 

   

Episódio reacional  

Não 204 65,4 

Sim 108 34,6 

 

Comorbidades (autorrelato)  

Diabetes 34 10,9 

Hipertensão 103 33,0 

Dislipidemia 51 16,4 

Nefropatia 28 8,9 

Hepatopatia 8 2,6 

Tuberculose 3 0,9 

*Variáveis com valores ignorados. 

 
 

6.3 Descrição dos episódios reacionais 

  
 

Quanto aos episódios reacionais, 67 (62,0%) encerraram o tratamento para reação. 

97% desenvolveram um episódio reacional, e 3 (2,8%) desenvolveram mais de um episódio. 

No primeiro episódio, a Reação Reversa (tipo 1) prevaleceu com 54 (50,0%), sendo 

diagnosticadas antes/durante diagnóstico 49 (45,4%) e GI 1 44 (40,7%). No segundo episódio 

reacional ocorreram 1 (0,9%) de neurite, reação tipo 1 e reação tipo 2, sendo diagnosticados 

durante o tratamento da PQT (2 (1,8%), e 2 (1,8%) não tiveram GIF avaliado. A média de peso 

foi de 67 kg sendo 55 (50,9%) <=67 kg (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Descrição das características dos episódios reacionais de pessoas acometidas pela 

hanseníase (n=108), Cacoal/Rondônia, 2001-2012. 

Variáveis dos Episódios reacionais N % 

Situação Atual  

Em andamento 21 19,4 

Episódio encerrado 67 62,0 

Faltoso 18 16,7 

Transferido 2 1,9 
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Tipo de reação no 1° episódio  

Neurite 28 25,9 

RR 54 50,0 

ENH 18 16,7 

RR/ENH 8 7,4 

 

Momento da reação do 1° episódio  

Antes/durante diagnóstico 49 45,4 

Durante tratamento PQT 41 37,9 

Após concluído PQT 15 13,9 

Ignorado 3 2,8 

 

GIF no 1° episódio  

Grau 0 31 28,7 

Grau 1 44 40,7 

Grau 2 11 10,2 

Não avaliado 22 20,4 

 

Tipo de reação no 2° episódio  

Neurite 1 0,9 

RR 1 0,9 

ENH 1 0,9 

RR/ENH 0 0,0 

Não se aplica 105 97,3 

 

Momento de reação do 2° episódio  

Antes/durante diagnóstico 1 0,9 

Durante tratamento PQT 2 1,8 

Após concluído PQT 0 0,0 

Não avaliado 105 97,3 

 

GIF no 2° episódio  

Grau 0 - - 

Grau 1 - - 

Grau 2 1 0,9 

Não avaliado 2 1,9 

Não se aplica 105 97,2 
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Peso (no momento da reação)  

< = 67 kg 55 50,9 

>68 kg 29 26,9 

Ignorado 24 22,2 

 

 

 

Prednisona foi o medicamento mais comumente utilizado para episódios reacionais, 

103 (95,4%) com média de dosagem administrada de 30-40 mg, seguida da talidomida 29 

(26,8%). 4 (3,7%) utilizaram clofazimina, 2 (1,8%) pentoxifilina e 4 (3,7%) anti-inflamatório 

não esteroidal (Figura 3). 

 

Figura 3: Caracterização das medicações utilizadas no tratamento dos episódios reacionais (n: 

108), Cacoal/Rondônia. 2001-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: P: Prednisona; T: Talidomida; C: Clofazimina; Px: Pentoxifilina e NE: Anti-

inflamatório não esteroidal. 

 

 

A forma clínica dimorfa prevaleceu na neurite e na Reação Reversa com 20 (71,4%) e 

33 (61,1%) respectivamente. A forma clínica virchowiana prevaleceu no Eritema Nodoso 

Hansênico e no RR+ENH associados com 9 (50,0%) e 5 (62,5%) respectivamente (Figura 4). 
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Figura 4: Caracterização do tipo de reação segundo as formas clínicas da hanseníase (n=108), 

Cacoal/Rondônia, 2001-2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Legenda: N: Neurite; RR: Reação reversa; ENH: Eritema Nodoso Hansênico; RR+ENH: 

Reação Reversa e Eritema Nodoso. 

 

 

Os indivíduos que desenvolveram neurite, reação tipo1 (RR), reação tipo 2 (ENH) e 

RR+ENH apresentaram predominantemente GI 1 (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Caracterização do tipo de reação segundo o grau de incapacidade física em pacientes 

que desenvolveram episódios reacionais (n:108), Cacoal/Rondônia, 2001-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Legenda: N: Neurite; RR: Reação reversa; ENH: Eritema Nodoso Hansênico; RR+ENH: 

Reação Reversa e Eritema Nodoso. 

 

 

6.4 Fatores associados aos episódios reacionais 

 

 

 Quanto aos fatores associados aos episódios reacionais, no primeiro desfecho (Tabela 

Indeterminada 

Tuberculóide 

Dimorfa 

N RR ENH RR+ENH 

0 

20 

40 

60 

80 

Virchowiana 

P
o

rc
en

ta
g

e
m

 (
%

) 

 

N RR ENH RR+ENH 

0 

20 

40 

60 

80 
Grau 

0 Grau 

1 Grau 

2 

P
o

rc
en

ta
g

e
m

 (
%

) 



 

59 

12), observou-se significância estatística nas variáveis contexto atual de trabalho (p 0,002), 

classificação operacional multibacilar e desenvolvimento de incapacidades físicas (p <0,001). 

As variáveis que apresentaram significância estatística nos desfechos da RR, ENH e neurite 

foram: contexto atual de trabalho, classificação operacional e incapacidade física (Tabela 13, 

14 e 15). 

 

 

Tabela 12: Fatores associados ao desenvolvimento de episódios reacionais, em pacientes que 

realizaram tratamento para hanseníase, Cacoal-RO, 2001-2012 (n:312). 

Variável Total Reação (n %) RP (IC 95%) Valor p 

Sexo 

0,053 
Masculino 130 53 (40,8) 1,00 

Feminino 182 55 (30,2) 0,74 (0,54 – 1,00) 

Zona de moradia 

0,323 
Urbana 259 92 (35,5) 1,00 

Rural 29 13 (44,8) 1,26  (0,81 – 1,95) 

Escolaridade 
 

0,626 Alfabetizado 257 91 (35,4) 1,00 

Não alfabetizado 38 15 (39,5) 1,11 (0,72 – 1,70) 

Idade 

0,835 
<50 anos 149 53 (35,6) 1,00 

>50 anos 147 54 (36,7) 1,03 (0,76 – 1,39) 

Contexto atual de trabalho 

0,002 Ativo 146 40 (27,4) 1,00 

Inativo 150 67 (44,7) 1,63 (1,18 – 2,24) 

Renda 

0,613 
<= 1 salário 121 48 (39,7) 1,00 

>1 salario 150 55 (36,7) 0,92 (0,68 – 1,25) 

Consumo de álcool 

0,269 
Não 212 81 (38,2) 1,00 

Sim 83 26 (31,3) 0,82 (0,57 – 1,17) 

Tabagismo  

0,022 
Não 255 86 (33,7) 1,00 

Sim 40 21 (52,5) 1,56 (1,10 – 2,18) 

Comorbidades 

Diabetes 34 8 (23,5)   0,64 (0,34 – 1,20) 0,137 

Hipertensão 103 37 (35,9) 1,06 (0,77 – 1,48) 0,693 

Dislipidemia 51 25 (49,0) 1,55 (1,11 – 2,17) 0,016 

Nefropatia 28 10 (35,7) 1,05 (0,62 – 1,78) 0,840 
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Hepatopatia 8 5 (62,5) 1,87 (1,07 – 3,28) 0,086 

Tuberculose 3 3 (100,0) 2,95 (2,52 – 3,45) 0,017 

Classificação Operacional 

<0,001 
Paucibacilar 127 11 (8,6) 1,00 

Multibacilar 172 96 (55,8) 6,49  (3,60 – 11,5) 

Incapacidade Fisica 

<0,001 
Não 185 39 (21,1) 1,00 

Sim 119 68 (57,1) 2,71 (1,96 – 3,73) 

 

 

 

Tabela 13: Fatores associados ao desenvolvimento de reação reversa (tipo 1), em pacientes que 

realizaram tratamento para hanseníase, Cacoal-RO, 2001-2012 (n:312). 

Variável Total RR (n%) 
RP 

IC (95%) 
Valor p 

Sexo    

0,649 Masculino 130 24 (18,5) 1,00 

Feminino 182 30 (16,5) 0,89 (0,54 – 1,45) 

 

Zona de moradia    

0,945 Urbana 259 46 (17,8) 1,00 

Rural 29 5  (17,2) 0,97 (0,41 – 2,24) 

 

Escolaridade    

0,938 Alfabetizado 257 46 (17,9) 1,00 

Não alfabetizado 38 7 (18,4) 1,03 (0,50 – 2,11) 

 

Idade    

0,922 <50 anos 149 27 (18,1) 1,00 

>50 anos 147 26 (17,7) 0,98 (0,59 – 1,59) 

 

Contexto atual de trabalho    

0,209 Ativo 146 22 (15,1) 1,00 

Inativo 150 31 (20,7) 1,37 (0,83 – 2,25) 

 

Renda    

0,491 < =1 salário 121 21 (17,4) 1,00 

>1salário 150 31 (20,7) 1,19 (0,72 – 1,96) 

 

Consumo de álcool    

0,519 Não 212 40 (18,9) 1,00 

Sim 83 13 (15,7) 0,83 (0,46 – 1,47) 

 

Tabagismo    

0,422 
Não 255 44 (17,2) 1,00 

Sim 40 9 (22,5) 1,31 (0,69 – 2,46) 
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Comorbidades     

Diabetes 34 2 (5,9)   0,31 (0,07 – 1,21) 0,059 

Hipertensão 103 12 (11,6) 0,58 (0,32 – 1,05) 0,067 

Dislipidemia 51 11 (21,6) 1,28 (0,71 – 2,32) 0,408 

Nefropatia 28 5 (17,9) 1,04 (0,45 – 2,41) 0,918 

Hepatopatia 8 3  (37,5) 2,88 (0,71 – 11,7) 0,123 

Tuberculose 3  1 (33,3) 2,39 (0,22 – 25,9) 0,459 

 

Classificação Operacional    

<0,001 Paucibacilar 127 7 (5,5) 1,00 

Multibacilar 172 46 (26,7) 4,85 (2,26 – 10,4) 

 

Incapacidade Fisica    

<0,001 Não 185 21 (11,3) 1,00 

Sim 119 33 (27,7) 2,45 (1,48 – 4,01) 

 
 

Tabela 14: Fatores associados ao desenvolvimento de ENH (reação tipo 2), em pacientes que 

realizaram tratamento para hanseníase, Cacoal-RO, 2001-2012 (n:312). 

Variável Total ENH (n%) RP (IC95%) Valor p 

Sexo    

0,085 Masculino 130 11 (8,46) 1,00 

Feminino 182 7 (3,8) 0,45 (0,18 – 1,14) 

 

Zona de moradia    

0,879 Urbana 259 16 (6,2) 1,00 

Rural 16 2 (6,9) 1,11 (0,27 – 4,61) 

 

Escolaridade    

0,817 Alfabetizado 257 16 (6,2) 1,00 

Não alfabetizado 38 2 (5,3) 0,85 (0,20 – 3,53) 

 

Idade    

0,137 <50 anos 149 6 (4,0) 1,00 

>50 anos 147 12 (8,2) 2,05 (0,78 – 5,25) 

 

Contexto atual de trabalho    

0,004 Ativo 146 3 (2,1) 1,00 

Inativo 150 15 (10,0) 4,76 (1,43 – 16,4) 

 

Renda    

0,336 < =1 salario 121 9 (7,4) 1,00 

>1 salario 150 7 (4,7) 0,63 (0,24 – 1,63) 

 

Consumo de álcool    

0,565 Não 212 14 (6,6) 1,00 

Sim 83 4 (4,8) 0,73 (0,24 – 2,15) 
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Tabagismo    

0,069 Não 255 13 (5,1) 1,00 

Sim 40 5 (12,5) 2,45 (0,92 – 6,50) 

     

Comorbidades     

Diabetes 34 2 (5,9)     0,98 (0,23 – 4,11) 0,988 

Hipertensão 103 8 (7,8) 1,59 (0,64 – 3,91) 0,308 

Dislipidemia 51 5 (9,8) 1,89 (0,70 – 5,07) 0,203 

Nefropatia 28 4 (14,3) 2,63 (1,02 – 6,79) 0,050 

Hepatopatia 8 - - 0,470 

Tuberculose 3 - - 0,664 

 

Classificação Operacional    

<0,001 Paucibacilar 127 - 1,00 

Multibacilar 172 18 (10,5) - 

 

Incapacidade Fisica    

0,003 Não 185 5 (2,7) 1,00 

Sim 119 13 (10,9) 4,04 (1,47 – 11,0) 

  
 

 
Tabela 15: Fatores associados ao desenvolvimento de neurite isolada, em pacientes que 

realizaram tratamento para hanseníase, Cacoal-RO, 2001-2012 (n:312). 

Variável Total Neurite isolada (n%) RP (IC95%) Valor p 

Sexo    

0,349 Masculino 130 14 (10,8) 1,00 

Feminino 182 14 (7,7) 0,71 (0,35 – 1,44) 

 

Zona de moradia    

0,036 Urbana 259 22 (8,5) 1,00 

Rural 29 6 (20,7) 2,43 (1,07 – 5,51) 

 

Escolaridade    

0,773 Alfabetizado 257 24 (9,3) 1,00 

Não alfabetizado 38 3 (7,9) 0,85 (0,26 – 2,67) 

 

Idade    

0,449 <50 anos 149 16 (10,7) 1,00 

>50 anos 147 12 (8,2) 0,76 (0,37 – 1,55) 

 

Contexto atual de trabalho     

0,472 Ativo 146 12 (8,2) 1,00 

Inativo 150 16 (10,7) 1,30 (0,63 – 2,64) 

 

Renda    

0,700 <=1 salario 121 13 (10,7) 1,00 

>1 salario 150 14 (9,3) 0,87 (0,42 – 1,77) 
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Consumo de álcool    

0,620 Não 212 19 (8,9) 1,00 

Sim 83 9 (10,8) 1,21 (0,57 – 2,56) 

 

 

Tabagismo    

0,201 Não 255 22 (8,6) 1,00 

Sim 40 6 (15,0) 1,74 (0,75 – 4,02) 

 

Comorbidades     

Diabetes 34 3 (9,3) 0,94 (0,30 – 2,97) 0,929 

Hipertensão 103 14 (13,6) 1,99 (0,98 – 4,01) 0,051 

Dislipidemia 51 9 (17,6) 2,46 (1,17 – 5,16) 0,017 

Nefropatia 28 1 (3,6) 0,37 (0,05 – 2,67) 0,298 

Hepatopatia 8 2 (25,0) 3,39 (0,72 – 16,0) 0,107 

Tuberculose 3 2 (66,7) 7,8 (3,23 – 18,8) 0,001 

 

Classificação Operacional    

0,002 Paucibacilar 127 4 (3,1) 1,00 

Multibacilar 172 24 (13,9) 4,48 (1,57 – 12,4) 

 

Incapacidade Fisica    

0,014 Não 185 11 (5,9) 1,00 

Sim 119 17 (14,3) 2,42 (1,16 – 4,94) 

 

 

Após as estratificações da análise bivariada foram encontradas possíveis variáveis de 

confusão/interação, como: sexo, idade, escolaridade e consumo de bebida alcóolica. 

Em relação ao sexo e a ocorrência do episódio reacional, as variáveis que apresentaram 

associação significante foram: inatividade no contexto atual de trabalho e GIF atual (GI 1), no 

sexo feminino; classificação operacional MB, forma clínica dimorfa, ter desenvolvido 

incapacidade física e GIF no diagnóstico (GI 1), em ambos os sexos
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Tabela 16: Fatores associados à prevalência da ocorrência de episódio reacional, estratificada pela variável “sexo”, em pessoas que que realizaram 

tratamento para hanseníase em Cacoal-RO, 2001-2012 (n:312). 

 

Variáveis 
Masculino Feminino 

% Valor de p RP (IC95%)  % Valor de p RP (IC95%) 

Sócio econômicas e demográficas 

Zona de moradia        

  Urbana 46 (46,2)  1,00  46 (30,7)  1,00 

  Rural 6 (46,2) 0,785 0,91 (0,48 – 1,71)  7 (43,7) 0,286 0,70 (0,38 – 1,28) 

Tipo de moradia        

  Casa própria 47 (42,5)  1,00  48 (34,5)  1,00 

  Casa não própria 5 (45,5) 0,842 0,93 (0,47 – 1,84)  5 (18,5) 0,102 1,86 (0,81 – 4,24) 

Raça/cor        

  Não negro 46 (41,8)  1,00  48 (30,6)  1,00 

  Negro 7 (46,7) 0,722 1,11 (0,62 – 2,00)  6 (40,0) 0,452 1,30 (0,67 – 2,53) 

Estado Civil        

  Com companheiro 37 (41,1)  1,00  25 (26,3)  1,00 

  Sem companheiro 16 (47,1) 0,550 0,87 (0,56 – 1,34)  29 (38,2) 0,098 0,68 (0,44 – 1,07) 

Faixa etária        

  <50 anos 24 (40,7)  1,00  29 (32,2)  1,00 

  >50 anos 29 (44,6) 0,658 0,87 (0,56 – 1,34)  25 (30,5) 0,807 0,68 (0,44 – 1,07) 

Escolaridade        

  Alfabetizado 45 (43,3)  1,00  46 (30,1)  1,00 

  Não alfabetizado 7 (35,0) 0,492 1,23 (0,65 – 2,33)  8 (44,4) 0,214 0,67 (0,38 – 1,19) 

Contexto atual de trabalho        

  Ativo 26 (34,7)  1,00  14 (19,7)  1,00 

  Inativo 27 (54,0) 0,032 0,64 (0,42 – 0,96)  40 (40,0) 0,005 0,49 (0,29 – 0,83) 

Renda        

  < = 1 salário mínimo 19 (54,3)  1,00  29 (33,7)  1,00 

  >1 salário mínimo 33 (40,7) 0,178 0,75 (0,50 – 1,12)  22 (31,8) 0,809 0,94 (0,60 – 1,48) 
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Consumo de bebida alcoólica atual        

  Não 35 (47,9) 
0,137 

1,00  46 (33,1) 
0,431 

1,00 

  Sim 18 (34,6) 0,72 (0,46 – 1,12  8 (25,8) 0,77 (0,41 – 1,48) 

Tabagismo        

  Não 38 (38,0) 
0,029 

1,00  48 (30,9) 0,593 1,00 

  Sim 15 (62,5) 1,64 (1,10 – 2,44)  6 (37,5)  1,21 (0,61 – 2,37) 

Variáveis clínicas gerais 

Situação atual         

  Em tratamento 1 (50,0) 

0,714 

1,00  2 (33,3) 

0,716 

1,00 

  Alta por cura 51 (41,1) 0,99 (0,94 – 1,04)  50 (29,6) 0,99 (0,93 – 1,05) 

  Abandono 1 (100,0) -  - - 

Classificação Operacional        

  Paucibacilar 4 (11,4) 
<0,001 

1,00  7 (7,6) 
<0,001 

1,00 

  Multibacilar 49 (55,1) 4,81 (1,87 – 12,3)  47 (56,6) 7,44 (3,56 – 15,5) 

Forma clínica        

  Indeterminada 5 (29,4) 

0,004 

1,00  6 (12,5) 

<0,001 

1,00 

  Tuberculóide 6 (30,0) 1,01 (0,53 – 1,93)  3 (10,0) 0,85 (0,32 – 2,24) 

  Dimorfa 28 (63,6) 1,48 (1,04 – 2,11)  36 (69,2) 3,10 (2,01 – 4,79) 

  Virchowiana 12 (75,0) 2,82 (1,14 – 6,96)  9 (81,8) 13,2 (3,20–54,37) 

Realizou mais de um esquema PQT        

  Não 43 (54,4) 
0,503 

1,00  44 (37,6) 
0,148 

1,00 

  Sim 7 (70,0) 1,28 (0,81 – 2,02)  10 (55,6) 1,47 (0,91 – 2,37) 

Incapacidade Física         

  Não 20 (28,9) 
0,001 

1,00  19 (16,4) 
<0,001 

1,00 

  Sim 33 (56,9) 1,96 (1,27 – 3,02)  35 (57,4) 3,50 (2,20 – 5,57) 

GIF no diagnóstico        

  Grau 0 27 (42,2) 

0,001 

1,00  29 (28,7) 

<0,001 

1,00 

  Grau 1 18 (81,8) 4,1 (1,51 – 11,11)  18 (78,3) 5,89 (2,34 – 14,82) 

  Grau 2 4 (80,0) 4,90 (0,57 – 41,64)  1 (50,0) 2,43 (0,15 – 37,64) 

        

        



 

67 

GIF na alta        

  Grau 0 29 (46,0) 

0,009 

1,00  31 (30,4) 

<0,001 

1,00 

  Grau 1 14 (82,4) 4,01 (1,25 – 12,89)  16 (84,2) 8,39 (2,58 – 27,26) 

  Grau 2 5 (83,3) 5,14 (0,63 – 41,80)  2 (50,0) 2,21 (032 – 15,03) 

GIF atual        

  Grau 0 20 (28,9) 

0,005 

1,00  19 (16,4) 

<0,001 

1,00 

  Grau 1 28 (56,0) 1,88 (1,23 – 2,86)  27 (56,2) 3,29 (2,08 – 5,21) 

  Grau 2 5 (62,5) 3,46 (0,89 – 13,36)  8 (61,5) 6,04 (2,14 – 16,99) 

Comorbidades (autorrelato)        

Diabetes        

  Não 48 (42,5) 
0,628 

1,00  50 (32,1) 
0,193 

1,00 

  Sim 5 (35,7) 0,84 (0,40 – 1,75)  3 (15,0) 0,46 (0,16 – 1,36) 

Hipertensão        

  Não 36 (43,4) 
0,478 

1,00  33 (27,1) 
0,272 

1,00 

  Sim 17 (36,9) 0,85 (0,54 – 1,33)  20 (35,1) 1,29 (0,82 – 2,05) 

Dislipidemia        

  Não 44 (39,3) 
0,441 

1,00  35 (25,2) 
0,006 

1,00 

  Sim 7 (50,0) 1,27 (0,71 – 2,25)  18 (48,6) 1,93 (1,24 – 2,99) 

Nefropatia        

  Não 49 (41,5) 
0,313 

1,00  44 (28,0) 
0,204 

1,00 

  Sim 2 (22,2) 0,53 (0,15 – 1,85)  8 (42,1) 1,50 (0,87 – 2,69) 

Hepatopatia        

  Não 49 (39,5) 
0,162 

1,00  49 (28,8) 
0,362 

1,00 

  Sim 2 (100,0) 2,53 (2,03 – 3,14)  3 (50,0) 1,73 (0,75 – 3,99) 

Tuberculose        

  Não 51 (40,5) 
0,170 

1,00  52 (29,2) 
0,296 

1,00 

  Sim 2 (100,0) 2,47 (1,99 – 3,05)  1 (100,0) 3,42 (2,72 – 4,30) 

 

Quanto a ocorrência de episódios reacionais e a idade, as variáveis que mostraram associação para <50 anos foram: inatividade no contexto 

atual de trabalho, GIF no diagnóstico (GI 1), GIF na alta (GI 1) e ter dislipidemia. Em ambas as idades: classificação operacional MB, forma clínica 
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dimorfa, ter incapacidade física e GIF atual (GI 1). 

 

Tabela 17: Fatores associados à prevalência de ocorrência de episódio reacional, estratificada pela variável “idade”, em pessoas que realizaram 

tratamento para hanseníase em Cacoal-RO, 2001-2012 (n: 312). 

Variáveis 

 

> 50 anos 

 
< 50 anos 

% Valor de p RP (IC95%)  % Valor de p RP (IC95%) 

Sócio econômicas e demográficas 

Zona de moradia  

  Urbana 43 (35,2) 
0,250 

1,00  49 (37,4) 
0,771 

1,00 

  Rural 8 (50,0) 0,70 (0,40 – 1,21)  5 (41,7) 0,89 (0,44 – 1,81) 

Tipo de moradia        

  Casa própria 46 (38,0) 
0,491 

1,00  49 (39,5) 
0,269 

1,00 

  Casa não própria 5 (29,4) 1,29 (0,59 – 2,79)  5 (26,3) 1,50 (0,68 – 3,28) 

Raça/cor        

  Não negro 48 (35,2) 
0,849 

1,00  46 (34,8) 
0,159 

1,00 

  Negro 5 (33,3) 0,93 (0,43 – 1,97)  8 (53,3) 1,53 (0,90 - 2,59) 

Estado Civil        

  Com companheiro 31 (31,3) 
0,105 

1,00  31 (36,5) 
0,879 

1,00 

  Sem companheiro 22 (44,9) 0,69 (0,45 – 1,06)  23 (37,7) 0,96 (0,63 - 1,48) 

Escolaridade        

  Alfabetizado 50 (35,9) 
1,000 

1,00  41 (34,7) 
0,422 

1,00 

  Não alfabetizado 3 (33,3) 1,07 (0,41 – 2,79)  12 (42,9) 0,81 (0,49 – 1,32) 

Contexto atual de trabalho        

  Ativo 21 (23,3) 
<0,001 

1,00  19 (33,9) 
0,580 

1,00 

  Inativo 32 (55,2) 0,42 (0,27 – 0,65)  35 (38,5) 0,88 (0,56 – 1,38)_ 

Renda        

  <=1 salário mínimo 25 (46,3) 
0,127 

1,00  23 (34,8) 
0,473 

1,00 

  >1 salário mínimo 28 (33,3) 0,72 (0,47 – 1,09)  27 (40,9) 1,17 (0,75 – 1,82) 

Consumo de bebida alcoólica atual        
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  Não 38 (38,4) 
0,398 

1,00  43 (38,4) 
0,456 

1,00 

  Sim 15 (31,5) 0,81 (0,49 – 1,32)  11 (31,4) 0,81 )0,47 – 1,40) 

Tabagismo        

  Não 41 (32,8) 
0,075 

1,00  45 (34,8) 
0,147 

1,00 

  Sim 12 (52,2) 1,59 (0,99 – 2,53)  9 (52,9) 1,51 (0,91 – 2,51) 

 

Variáveis clínicas gerais 

Situação atual         

  Em tratamento 2 (100,0) 

0,121 

1,00  1 (33,3)  1,00 

  Alta por cura 50 (35,2) 0,96 (0,91 – 1,01)  50 (36,2)  1,00 (0,95 – 1,05) 

  Abandono 0 (0,00) -  1 (50,0) 1,000 1,5 (0,18 – 12,45) 

Classificação Operacional        

  Paucibacilar 6 (8,4) 
<0,001 

1,00  5 (10,4)  1,00 

  Multibacilar 47 (63,5) 3,02 (2,16 – 4,20)  48 (51,6) <0,001 1,77 (1,41 – 2,21) 

Forma clínica        

  Indeterminada 5 (12,2) 

<0,001 

1,00  6 (27,3) 

<0,001 

1,00 

  Tuberculóide 6 (24,0) 1,57 (0,82 – 3,02)  3 (13,0) 0,6 (0,22 – 1,58) 

  Dimorfa 32 (68,1) 2,94 (1,88 – 4,58)  31 (64,6) 1,62 (1,13 – 2,33) 

  Virchowiana 10 (83,3) 12,6 (3,13– 51,14)  11 (73,3) 3,23 (1,25 – 8,31) 
Realizou mais de um esquema PQT        

  Não 43 (42,6) 
0,137 

1,00  43 (47,8) 
0,492 

1,00 

  Sim 10 (62,5) 1,46 (0,94 – 2,28)  7 (58,3) 1,22 (0,72 – 2,06) 

        

Incapacidade Física         

  Não 18 (18,7) 
<0,001 

1,00  21 (25,9) 0,002 1,00 

  Sim 34 (69,4) 3,70 (2,34 – 5,83)  33 (51,6) 1,98 (1,28 – 3,08) 

GIF no diagóstico        

  Grau 0 30 (32,6) 

<0,001 

1,00  26 (37,7) 

0,006 

1,00 

  Grau 1 17 (89,5) 11,57 (2,80- 47,69)  18 (72,0) 2,92 (1,34 – 6,33) 

  Grau 2 3 (100,0) -  2 (50,0) 1,60 (0,23 – 10,77) 

GIF na alta        
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  Grau 0 30 (33,3) 

<0,001 

1,00  30 (41,7)  1,00 

  Grau 1 15 (93,7) 20,3 (2,78– 148,34)  14 (73,7)  2,99 (1,17 – 7,61) 

  Grau 2 5 (100,0) -  2 (40,0) 0,043 0,93 (0,16 – 5,29) 

GIF atual        

  Grau 0 18 (18,7) 

<0,001 

1,00  21 (25,9)  1,00 

  Grau 1 26 (66,7) 4,13 (2,36 – 7,24)  28 (50,9)  1,84 (1,23 – 2,73) 

  Grau 2 8 (80,0) 12,3 (2,78 – 54,3)  5 (55,6) 0,005 3,07 (0,89 – 10,5) 

Comorbidades (autorrelato)        

Diabetes        

  Não 51 (34,2) 
0,259 

1,00  46 (38,9)  1,00 

  Sim 1 (12,5) 0,33 (0,05 – 2,12)  7 (28,0) 0,302 0,71 (0,36 – 1,40) 

Hipertensão        

  Não 36 (29,7) 
0,002 

1,00  33 (44,0)  1,00 

  Sim 16 (61,5) 2,06 (1,37 – 3,11)  20 (28,6) 0,054 0,64 (0,41 – 1,01) 

Dislipidemia        

  Não 40 (30,7) 
0,002 

1,00  39 (36,1)  1,00 

  Sim 10 (76,9) 2,5 (1,68 – 3,70)  14 (40,0) 0,679 1,10 (0,68 – 1,78) 

Nefropatia        

  Não 45 (33,6) 
0,277 

1,00  47 (37,3)  1,00 

  Sim 5 (55,5) 1,65 (0,88 – 3,10)  5 (27,8) 0,431 0,74 (0,34 – 1,62) 

Hepatopatia        

  Não 47 (33,6) 
0,041 

1,00  50 (35,9)  1,00 

  Sim 3 (100,0) 2,97 (2,35 – 3,76)  2 (50,0) 0,622 1,39 (0,50 – 3,79) 

Tuberculose        

  Não 49 (34,0) 
0,043 

1,00  53 (53,0)  - 

  Sim 3 (100,0) 2,93 (2,34 – 3,98)  - - - 
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Em relação à ocorrência das reações e a escolaridade, as variáveis que apresentaram associação foram: classificação operacional MB e 

forma clínica dimorfa, tanto em pessoas não alfabetizadas como em alfabetizadas. As variáveis inatividade no contexto de trabalho atual, ter 

incapacidade física, GI 1 no diagnóstico e na alta, e GI 1 atual em não alfabetizados e GI 2 atual em alfabetizados. 

 

Tabela 18: Fatores associados à prevalência de ocorrência de episódio reacional, estratificada pela variável “escolaridade”, em pessoas que 

realizaram tratamento para hanseníase em Cacoal-RO, 2001-2012 (n:312). 

Variáveis 
Não alfabetizado  Alfabetizado 

% Valor de p RP (IC95%)  % Valor de p RP (IC95%) 

Sócio econômicas e demográficas 

Zona de moradia        

  Urbana 13 (39,4) 
1,000 

1,00  78 (35,5) 
0,316 

1,00 

  Rural 2 (50,0) 0,78 (0,27 – 2,29)  11 (45,8) 0,77 (0,48 – 1,23) 

Tipo de moradia        

  Casa própria 13 (41,9) 
1,000 

1,00  82 (38,1) 
0,141 

1,00 

  Casa não própria 2 (33,3) 1,25 (0,37 – 4,19)  7 (24,1) 1,58 (0,81 – 3,07) 

Raça/cor        

  Não negro 13 (40,6) 
1,000 

1,00  80 (34,3) 
0,262 

1,00 

  Negro 2 (33,3) 0,82 (0,24 – 2,74)  11 (45,8) 1,33 (0,83 – 2,13) 

Estado Civil        

  Com companheiro 7 (38,9) 
0,944 

1,00  55 (32,9) 
0,232 

1,00 

  Sem companheiro 8 (40,0) 0,82 (0,24 – 2,74)  36 (40,4) 1,33 (0,83 – 2,13) 

Faixa etária        

  <50 anos 3 (33,3) 
0,711 

1,00  50 (35,9) 
0,838 

1,00 

  >50 anos 12 (42,8) 1,28  (0,46 – 3,55)  41 (34,7) 0,96  (0,69 – 1,34) 

Contexto atual de trabalho        

  Ativo 4 (40,0) 
1,000 

1,00  35 (25,9) 
0,001 

1,00 

  Inativo 11 (39,3) 1,01 (0,41 – 2,47)  56 (45,9) 0,56 (0,40 – 0,79) 
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Renda        

  < ou = 1 salário mínimo 11 (37,9) 
1,000 

1,00  36 (39,5) 
0,623 

1,00 

  >1 salário mínimo 3 (42,8) 1,12 (0,42 – 2,99)  52 (36,4) 0,91 (0,65 – 1,28) 
Consumo de bebida alcoólica atual        

  Não 13 (40,6) 
1,000 

1,00  67 (37,4) 
0,337 

1,00 

  Sim 2 (33,3) 0,82 (0,24 – 2,74)  24 (31,2) 0,83 (0,56 – 1,22) 

Tabagismo        

  Não 10(33,3) 
0,223 

1,00  75 (33,5) 
0,068 

1,00 

  Sim 5 (62,5) 1,87 (0,89 – 3,92)  16 (50,0) 1,49 (1,00 – 2,21) 

Variáveis clínicas gerais 

Situação atual         

  Em tratamento -    3 (60,0) 

0,545 

1,00 

  Alta por cura 14 (38,9)  1,00  85 (34,9) 0,97 (0,93 – 1,02) 

  Abandono - - -  1 (25,0) 0,41 (0,06 – 2,62) 

Classificação Operacional        

  Paucibacilar 1 (10,0) 
0,054 

1,00  10 (9,1) 
<0,001 

1,00 

  Multibacilar 13 (50,0) 1,57 (1,07 – 2,29)  81 (58,3) 2,42 (1,95 – 3,01) 

Forma clínica        

  Indeterminada 1 (25,0)  1,00  10 (16,9) 

<0,001 

1,00 

  Tuberculóide -  -  9 (20,4) 1,13 (0,66 – 1,94) 

  Dimorfa 6 (60,0) 
0,002 

1,5 (0,73 – 3,04)  57 (67,8) 2,39 (1,74 – 3,29) 

  Virchowiana 7 (100,0) -  14 (70,0) 5,34 (2,33 – 12,23) 
Realizou mais de um esquema PQT        

  Não 13 (59,1) 
0,435 

1,00  73 (42,9) 
0,032 

1,00 

  Sim - -  17 (65,4) 1,52 (1,09 – 2,11) 

Incapacidade Física         

  Não 5 (34,2) 
0,471 

1,00  34 (21,2) 
<0,001 

1,00 

  Sim 9 (42,8) 1,37 (0,56 – 3,03)  57 (61,9) 2,91 (2,07 – 4,09) 
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GIF no diagóstico        

  Grau 0 5 (41,7) 

0,185 

1,00  51 (34,2) 

<0,001 

1,00 

  Grau 1 6 (85,7) 4,36 (0,64 – 29 ,50)  29 (78,4) 4,80 (2,32 – 9,93) 

  Grau 2 1 (50,0) 1,33 (0,10 – 17-27)  4 (80,0) 7,2 (0,82 – 62,83) 

GIF na alta        

  Grau 0 6 (46,1) 

0,031 

1,00  54 (36,0) 

<0,001 

1,00 

  Grau 1 5 (100,0) -  24 (80,0) 5,23 (2,24 – 12,17) 

  Grau 2 - -  7 (87,5) 11,1 (1,40 – 88,27) 

GIF atual        

  Grau 0 5 (31,2) 

0,259 

1,00  34 (21,2) 

<0,001 

1,00 

  Grau 1 8 (53,3) 1,58 (0,76 – 3,25)  45 (57,7) 2,74 (1,91 – 3,93) 

  Grau 2 1 (16,6) 0,53 (0,07 – 3,67)  12 (85,7) 16,6 (3,88 – 71,8) 

Comorbidades (autorrelato)        

 Diabetes        

  Não 12 (41,4) 
0,377 

1,00  84 (37,5) 
0,194 

1,00 

  Sim 1 (16,6) 0,40 (0,06 – 2,53)  7 (25,0) 0,66 (0,34 – 1,29) 

Hipertensão        

  Não 8 (47,1) 
0,196 

1,00  61 (34,3) 
0,473 

1,00 

  Sim 5 (26,3) 0,55 (0,22 – 1,38)  30 (38,9) 1,13 (0,80 – 1,60) 

Dislipidemia        

  Não 11 (39,3) 
1,000 

1,00  67 (32,1) 
0,017 

1,00 

  Sim 2 (40,0) 1,01 (0,31 – 3,27)  22 (51,2) 1,59 (1,12 – 2,27) 

Nefropatia        

  Não 12 (36,4) 
1,000 

1,00  79 (34,9) 
0,804 

1,00 

  Sim 1 (33,3) 0,91 (0,17 – 4,83)  9 (37,5) 1,07 (0,62 – 1,85) 

Hepatopatia        

  Não 13 (36,1)  1,00  83 (34,3) 
0,100 

1,00 

  Sim - - -  5 (71,4) 2,08 (1,26 – 3,43) 

Tuberculose        

  Não 13 (36,1)  1,00  88 (35,1) 
0,045 

1,00 

  Sim - - -  3 (100,0) 2,85 (2,41 – 3,37) 
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O consumo de bebida alcóolica em pessoas que desenvolveram episódios reacionais apresentou associação significante nas 

variáveis: classificação operacional MB e forma clínica dimorfa, em pessoas que consomem ou não bebida alcóolica; ter hábito tabagista, em 

pessoas que consomem bebida alcóolica; apresentar incapacidade física e apresentar GI 1 no diagnóstico, na alta e atual, em pessoas que não 

consomem bebida alcóolica. 

 

Tabela 19: Fatores associados à prevalência de ocorrência de episódio reacional, estratificada pela variável “consumo de bebida alcoólica”, em 

pessoas que realizaram tratamento para hanseníase em Cacoal-RO, 2001-2012 (n:312). 

Variáveis 
Não consome bebida alcoólica   Consome bebida alcoólica 

% Valor de p RP (IC95%)  % Valor de p RP (IC95%) 

Sócio econômicas e demográficas 

Zona de moradia        

  Urbana 72 (38,7) 
0,773 

1,00  20 (29,4) 
0,106 

1,00 

  Rural 8 (42,1) 0,91 (0,52 – 1,60)  5 (62,5) 0,47 (0,24 -0,90) 

Tipo de moradia        

  Casa própria 73 (41,4) 
0,102 

1,00  22 (32,3) 
1,000 

1,00 

  Casa não própria 7 (25,0) 1,64 (0,84 – 3,20)  3 (37,5) 0,86 (0,33 – 2,24) 

Raça/cor        

  Não negro 71 (36,9) 
0,254 

1,00  23 (31,5) 
1,000 

1,00 

  Negro 10 (50,0) 0,74 (0,52 – 1,04)  3 (30,0) 1,16 (0,51 – 2,65) 

Estado Civil        

  Com companheiro 47 (35,8) 
0,337 

1,00  15 (28,3) 
0,430 

1,00 

  Sem companheiro 34 (42,5) 0,84 (0,59 – 1,18)  11 (36,6) 0,77 (0,40 – 1,45) 

Faixa etária        

  <50 anos 38 (38,4) 
0,999 

1,00  15 (31,2) 
0,986 

1,00 

  >50 anos 43 (38,4) 1,00 (0,71 – 1,40)  11 (31,4) 1,00 (0,52 – 1,91) 

Escolaridade        

  Alfabetizado 67 (37,4) 
0,732 

1,00  24 (31,2) 
1,00 

1,00 

  Não alfabetizado 13 (40,6) 0,92 (0,58 – 1,45)  2 (33,3) 0,93 (0,28 – 3,04) 
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Contexto atual de trabalho        

  Ativo 29 (34,5) 
0,079 

1,00  11 (20,7) 
0,006 

1,00 

  Inativo 52 (43,3) 0,72 (0,50 – 1,04)  15 (50,0) 0,41 (0,21 – 0,78) 

Renda        

  <=1 salário mínimo 39 (39,8) 
0,976 

1,00  9 (39,1) 
0,551 

1,00 

  >1 salário mínimo 38 (39,6) 0,99 (0,70 – 1,40)  17 (32,1) 0,81 (0,43 – 1,55) 

Tabagismo        

  Não 71 (37,7) 
0,595 

1,00  15 (22,7) 
0,001 

1,00 

  Sim 10 (43,5) 1,15 (0,69 – 1,89)  11 (64,7) 2,84 (1,61 – 5,01) 

Variáveis clínicas gerais 

Situação atual         

  Em tratamento 3 (60,0) 

0,256 

1,00  -  - 

  Alta por cura 76 (38,2) 0,97 (0,93 – 1,02)  24 (30,0) 
0,309 

- 

  Abandono - -  1 (100,0) - 

Classificação Operacional        

  Paucibacilar 6 (7,6) 
<0,001 

1,00  5 (12,5) 
<0,001 

1,00 

  Multibacilar 74 (59,2) 2,24 (1,80 – 2,80)  21 (51,2) 2,22 (1,49 – 3,30) 

Forma clínica        

  Indeterminada 6 (15,4) 

<0,001 

1,00  5 (21,7) 

<0,001 

1,00 

  Tuberculóide 5 (16,7) 1,05 (0,51 – 2,14)  4 (21,1) 0,97 (0,43 – 2,22) 

  Dimorfa 51 (67,1) 2,07 (1,52 – 2,82)  12 (66,7) 2,82 (1,32 – 6,02) 

  Virchowiana 16 (72,7) 4,72 (2,16 – 10,3)  5 (100,0) - 

Realizou mais de um esquema PQT        

  Não 66 (48,2) 
0,199 

1,00  20 (37,0) 
0,293 

1,00 

  Sim 11 (64,2) 1,34 (0,90 – 1,98)  6 (60,0) 1,62 (0,87 – 2,99) 

Incapacidade Física         

  Não 25 (20,8) 
<0,001 

1,00  14 (25,4) 
0,062 

1,00 

  Sim 55 (62,5) 3 (2,04 – 4,40)  12 (46,1) 1,81 (0,98 – 3,35) 
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GIF no diagóstico        

  Grau 0 38 (35,2) 

<0,001 

1,00  18 (64,6) 

0,045 

1,00 

  Grau 1 30 (81,1) 4,85 (2,28 – 10,3)  5 (17,4) 3,91 (0,82 – 18,5) 

  Grau 2 3 (60,0) 2,63 (0,45 – 15,1)  2 (100,0) - 

GIF na alta        

  Grau 0 41 (37,3) 

<0,001 

1,00  19 (36,5) 

0,017 

1,00 

  Grau 1 24 (82,7) 5,46 (2,21 – 13,5)  5 (83,3) 7,1 (0,88 – 56,8) 

  Grau 2 5 (62,5) 2,60 (0,65 – 10,4)  2 (100,0) - 

GIF atual        

  Grau 0 25 (20,8) 

<0,001 

1,00  14 (25,4) 

0,067 

1,00 

  Grau 1 43 (62,3) 2,94 (2,00 – 4,32)  11 (44,0) 1,72 (0,91 – 3,25) 

  Grau 2 12 (63,2) 4,72 (2,01 – 11,0)  1 (100,0) - 

Comorbidades (autorrelato)        

 Diabetes        

  Não 74 (40,8) 
0,034 

1,00  23 (37,9) 
0,710 

1,00 

  Sim 5 (19,2) 0,47 (0,02 – 1,05)  3 (37,5) 1,17 (0,45 – 3,05) 

Hipertensão        

  Não 47 (37,0) 
0,769 

1,00  22 (32,8) 
0,765 

1,00 

  Sim 32 (39,0) 1,05 (0,74 – 1,50)  4 (26,7) 0,81 (0,32 – 2,01) 

Dislipidemia        

  Não 60 (35,5) 
0,078 

1,00  19 (27,9) 
0,193 

1,00 

  Sim 18 (51,4) 1,44 (0,98 – 2,11)  6 (46,1) 1,65 (0,82 – 3,32) 

Nefropatia        

  Não 66 (37,1) 
0,892 

1,00  26 (32,1) 
1,000 

1,00 

  Sim 10 (38,4) 1,03 (0,61 – 1,74)  - - 

Hepatopatia        

  Não 73 (36,8) 
0,364 

1,00  24 (30,4) 
0,100 

1,00 

  Sim 3 (60,0) 1,63 (0,78 – 3,42)  2 (100,0) 3,29 (2,35 – 4,59) 

Tuberculose        

  Não 77 (37,2) 
0,142 

1,00  25 (31,2) 
0,321 

1,00 

  Sim 2 (100,0) 2,68 (2,25 – 3,20)  1 (100,0) 3,2 (2,31 – 4,42) 
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7 DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse estudo apontaram a necessidade da melhora do acompanhamento 

sistematizado para os episódios reacionais, assim como todo o acompanhamento desde o 

diagnóstico precoce e durante todo o tratamento. O local de estudo é uma área hiperendêmica 

e embora a detecção esteja melhorando, ainda existem muitas lacunas operacionais a serem 

melhoradas. Fatores sociodemográficos e clínicos, como: contexto de trabalho, classificação 

operacional, incapacidade física, forma clínica e Grau de Incapacidade Física (GIF), 

apresentaram associações importantes com o desenvolvimento de episódios reacionais. 

 

7.1 Caracterização sóciodemográfica, clínica e de serviço. 

 

Em geral, a incidência da hanseníase é maior no sexo masculino (MONTEIRO, et al 

2013; SOBRINHO et al.2015), entretanto, nesse estudo foi registrado a predominância do sexo 

feminino, o que ocorreu também em outros estudos realizados no Ceará (CAMPOS et al, 2005) 

e na Paraíba (RAPOSO et al, 2009). De acordo com os autores, o que pode justificar essa 

alteração do padrão observado em outros estudos é o fato de mulheres cuidarem mais da saúde, 

terem maior frequência nas unidades de saúde e hospitais, e dados do (IBGE, 2010) mostram 

que atualmente as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho.  

O padrão observado em relação à raça/cor e zona de residência está consistente com o 

relatado na literatura (AQUINO et al., 2003; OPROMOLLA et al., 2006; MONTEIRO et al., 

2013). O fato de a maioria dos indivíduos residirem em zona urbana proporciona, pelo menos 

em teoria, melhores condições para acesso aos serviços públicos de saúde. Diante da realidade 

demográfica rondoniense referente à raça/cor, os pardos de fato representam o contingente 

populacional mais frequente (IBGE, 2010). Segundo Garcia (2001), esse achado reproduz 

processo histórico de colonização, miscigenação racial, migração e organização espacial no 

espaço urbano.  

Quanto ao estado civil dos participantes, a grande maioria declara ter companheiro 

(casado/união estável), e possuir moradia própria. Essas características são encontradas em 

outros estudos e demonstram que esses fatores possuem interligação (HILARIO, 2012, 

SIMÕES et al., 2016). O apoio familiar e do cônjuge possuiu caráter positivo no enfrentamento 

da doença, e a união estável adquire um papel importante em termos de suporte ao paciente, 

durante o diagnóstico e o tratamento da hanseníase, assim como de diversas outras doenças 

(COSTA et al., 2012; SANTOS, GERHARDT, 2008). 
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Neste estudo, embora a média de idade encontrada seja de 50 anos e a diferença entre 

maiores e menores de 50 anos seja mínima, observou-se uma prevalência maior entre os 

indivíduos entre 25 e 54 anos, faixa economicamente ativa. Os resultados se assemelham com 

outros estudos que mostram essa mesma faixa etária sendo acometida pela hanseníase 

(HINRICHSEN et al., 2004; HEUKELBACH, et al, 2011). 

Em relação a escolaridade, observou-se um predomínio de pacientes com algum grau 

de escolaridade, fato similar ao relatado por Aquino e colaboradores (2003) e por Hilario 

(2012). Quanto a renda, observa-se que, embora uma parcela considerável da população receba 

mais de 1 salário mínimo, uma quantidade expressiva vive com 1 salário mínimo ou menos. Ao 

considerar o panorama de crise brasileira vivenciada nos últimos anos, o valor recebido pode 

ser considerado baixo em relação ao custo de vida. Estudos anteriores verificaram uma média 

de 77% de indivíduos com baixa renda e acometidos pela doença (AQUINO et al., 2003; 

GARCIA, 2006).  

Segundo Opromolla e colaboradores (2006), a hanseníase está relacionada às 

condições socioeconômicas, ao crescimento acelerado da população e ao seu deslocamento das 

áreas rurais para áreas urbanas. Pode-se pensar, portanto, que a precariedade no acesso à saúde, 

à informação, e à moradia está relacionada à alta prevalência da hanseníase em países em 

desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, líderes no ranking mundial de detecção de novos 

casos da doença. 

Observa-se ainda, que houve uma equidade em relação aos trabalhadores ativos e 

inativos, fato que pode ser explicado pela ampla faixa etária. Entre os trabalhadores ativos, a 

maioria é composta pela categoria de trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em 

lojas e mercados, resultados semelhantes aos encontrados por Bruschi e colaboradores (2011) 

e Barbosa e colaboradores (2014). 

A baixa incidência do tabagismo e uso de bebidas alcoólicas, pode ser associada ao 

fato de que no presente estudo ser composto em sua maioria por mulheres, que estão associadas 

com uma menor prevalência do uso dessas substâncias (CONICQ, 2015). 

Estudos relacionando a distribuição de doenças infecciosas a fatores socioeconômicos 

fazem parte do roteiro clássico para a Epidemiologia (SOUZA, 2012). Para Chame (2006), os 

estudos que relacionam as populações em interação com o ambiente, esse por sua vez, analisado 

de forma direta, complexa e abrangente, ainda não são uma realidade concreta na saúde pública.  

O autor ainda ressalta a importância desse tipo de abordagem, justamente pelo impacto das 

ocupações humanas, do uso de recursos e dos modelos produtivos e políticos na sobrevivência 

da espécie e na saúde. 
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De acordo com Ignotti e colaboradores (2004), pode-se utilizar series históricas dos 

parâmetros de idade, grau de incapacidade no momento do diagnóstico e a classificação 

operacional para suspeitar de detecção tardia da hanseníase. Do ponto de vista operacional, é 

desejável que ocorra a descoberta do maior número de casos na forma clinica indeterminada, 

pois indica diagnóstico precoce e melhor prognóstico (SOUZA, 2012). Segundo Souza (2011) 

essas informações podem contribuir para uma possível delimitação de áreas de risco e a possível 

presença de reservatórios. 

Quanto à classificação operacional, a multibacilar teve uma predominância em relação 

ao paucibacilar, embora a prevalência de paucibacilar também tenha sido alta. Esses resultados 

corroboram com muitos estudos feitos em diferentes localidades do Brasil, como por exemplo, 

no trabalho feito por Paciencia et al. (2016), em Vilhena/RO; no estudo de Ribeiro et al. (2014) 

em uma cidade no Norte de Minas Gerais, na pesquisa de Pereira et al. (2012) na cidade de 

Anápolis-GO, no estudo realizado por Finez et al. (2011) no município Bauru – SP, e Miranzi 

et al. (2010) em Uberaba - MG. Em relação à forma clínica, observou-se prevalência de 

pacientes dimorfos, que sugere, assim como a classificação operacional multibacilar, a detecção 

tardia dos casos, além de serem fonte de infecção (BRASIL, 2014) e mais propensos à 

ocorrência de episódios reacionais e incapacidades físicas (TEIXEIRA et al., 2010; 

MONTEIRO, 2012). 

Um achado importante desse estudo é o grande número de indivíduos não avaliados 

quanto a classificação operacional, forma clínica e grau de incapacidade (diagnóstico e alta), 

oferecendo subsídios para avaliar os serviços assistenciais e o sistema de saúde público, assim 

como o impacto na transcendência da endemia, além de dimensionar a gravidade e o grau de 

negligencia em relação a enfermidade, e insinuar que a incidência pode estar subestimada, 

devido ao seu caráter crônico e evolutivo (SOUZA, 2012). 

Observou-se também que a maioria dos pacientes realizou apenas um esquema de 

PQT. Boechat e Pinheiro (2012) relatam que apesar dos medicamentos utilizados no tratamento 

provocarem efeitos colaterais, e favorecer, por exemplo o abandono do tratamento, formação 

de cepas resistentes e por consequência o crescimento de epidemias no pais, a PQT tem se 

mostrado eficaz, com recidivas raras, fato esse que corrobora com os resultados encontrados no 

presente trabalho.   

Quanto as incapacidades físicas, os resultados mostram que cerca de 40% da 

população desse estudo apresentou algum tipo de incapacidade. Ramos e Souto (2010) mostra 

que cerca de 20% dos pacientes com hanseníase podem apresentar incapacidades físicas, 

durante ou após o tratamento. O desenvolvimento de incapacidade física pode significar 
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detecção tardia da doença (MEDEIROS et al., 2015). 

Quanto ao grau de incapacidade, observa-se que a maioria dos indivíduos 

apresentaram GI 0, seguido pelo GI 1 (diagnóstico e na alta). Esses resultados assemelham-se 

aos estudos feitos em diferentes regiões do Brasil, como por exemplo, nos estudos de Paciencia 

et al (2016) em Vilhena -RO; de Pacheco et al. (2014) em São Luís - MA; no trabalho de Longo 

et al. (2006) com pacientes atendidos no hospital Universitário em Campo Grande – MS e 

Gomes et al. (2005) em um centro de referência da Região Nordeste. O GI 0 sugere diagnóstico 

oportuno e um bom prognóstico das incapacidades porém, o GI 1 e o GI 2 indicam diagnóstico 

tardio e falha nas ações de saúde voltadas para a hanseníase (PACIENCIA et al., 2016) 

Quando avalia-se a o grau de incapacidade atual (realizado pela pesquisa), observa-se 

um aumento significativo em todos os graus (0, 1 e 2), havendo destaque na evolução do GI 1, 

que houve aumento de 20% se comparado com GI na alta, valendo ressaltar que o GI 2 também 

aumentou nesse mesmo contexto. A evolução do GI se dá devido a ineficácia do 

acompanhamento dos indivíduos no segmento pós-alta, e esses achados reforçam a necessidade 

de priorizar a atenção da hanseníase como condição crônica inserida efetivamente na rede de 

atenção do SUS (MONTEIRO et al., 2013). É necessário lembrar a questão imunológica dos 

indivíduos, principalmente os indivíduos da forma clínica dimorfa que apresentam instabilidade 

imunológica e que mesmo com uma abordagem precoce para o diagnóstico da reação e  

Longo e Cunha (2006) reportaram que entre os anos de 1964 e 2005, no município de 

Campo Grande – MS, mais de 20% dos pacientes não tiverem a avaliação do GI no diagnóstico 

da doença, o que se assemelha com os resultados desse estudo. A não realização da avaliação 

do grau de incapacidade tanto no diagnóstico, como na alta e no pós alta são fatores que indicam 

as falhas operacionais dos serviços de saúde. Os mesmos autores ressaltam a importância da 

eficácia das ações dos serviços de saúde pública, nos diversos níveis que permeiam o 

diagnóstico precoce. 

Entre as comorbidades autorrelatadas, a hipertensão arterial surge com maior taxa, 

seguida pela dislipidemia e diabetes. Medeiros e colaboradores (2015) enfatizam a importância 

dessa variável na influência dos resultados, visto que os indivíduos, muitas vezes, não analisam 

sua qualidade de vida priorizando apenas as alterações decorrentes da hanseníase. Outro fator 

que será importante investigar é a associação e ou surgimento dessas comorbidades em 

indivíduos em tratamento anti-reacional com prednisona ou outros corticoterápicos. 

O acompanhamento das comorbidades e interações medicamentosas são essenciais. 

Para isso, ação integrada das equipes medicas e de enfermagem, assim como o paciente em 

retornar as consultas, são essenciais para minimizar as complicações dessa doença (BRASIL, 
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2010b). Esse fato fica evidente quando analisado que a maioria dos pacientes recebeu a visita 

da ACS nos últimos doses meses, porém, essa realidade muda no parâmetro de retorno do 

paciente após a finalização da PQT, sendo que esse em sua maioria apenas procuram novamente 

o serviço de saúde em caso de dor ou episódio reacional. 

A ocorrência dos episódios reacionais em pessoas acometidas pela hanseníase é um 

fator importante, visto que, é um evento frequente nos pacientes. Cerca de 20 a 50% dos 

pacientes apresentam episódios reacionais durante o desenvolvimento da doença, sendo mais 

frequentemente, após o início da poliquimioterapia ou no diagnóstico (NERY et al., 2013), fato 

que corrobora com os resultados obtidos nesse estudo. 

 

7.2. Caracterização dos episódios reacionais 

 

Em relação ao número de episódios reacionais, cerca de 97% dos pacientes 

desenvolveram um único episódio, e 3 apresentaram dois episódios. Considera-se um novo 

episódio o reaparecimento de sinais e sintomas característicos após noventa dias de finalização 

do tratamento do episódio (SAUNDERSON, 2000).  Em um estudo realizado com 280 

pacientes em uma região hiperendêmica no Brasil, demonstrou que a quantidade de episódios 

variou de um até seis, sendo que 77,3% dos pacientes desenvolveram somente um episódio 

reacional (ALENCAR, 2012).  

Os episódios reacionais se caracterizaram em sua grande maioria por reação do tipo 1 

(RR), seguido pela neurite e ENH. Esses aspectos corroboram com os resultados encontrados 

por Oliveira e colaboradores (2007). Em relação a neurite isolada, outro estudo observou 6,5% 

desse tipo de reação nos pacientes, e a neurite associada principalmente com a RR ocorreu em 

73,7% dos casos (ANTONIO et al., 2013). 

Nery (1995) observou que 57% dos pacientes com ENH desencadearam reação no 

primeiro ano, e 20% já estavam em reação no momento do diagnóstico clínico inicial. O mesmo 

autor também relata que a neurite isolada prevalece nos primeiros 12 meses de tratamento.  

O grau de incapacidade está relacionado com o tempo de evolução da doença, assim, 

esse indicador permite uma avaliação direta da efetividade das atividades de detecção precoce 

e tratamento adequado dos casos (ALVES et al., 2010). Em um estudo realizado por Lages e 

colaboradores (2012), aproximadamente 45%, 43% e 12% dos pacientes apresentaram GI 0, GI 

1 e G2, respectivamente, no primeiro episódio reacional, entretanto, nessa pesquisa o GI 1 foi 

prevalente no momento do primeiro episódio reacional. Este achado pode demonstrar as lacunas 

existentes nos serviços de saúde, tanto na avaliação do GI durante o tratamento e no momento 
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da reação, como no manejo clínico inadequado dos episódios. 

Dados do Ministério da Saúde, mostram que no estado de Rondônia em 2015 foram 

registrados 8,5% dos pacientes com GIF 2, fato preocupante, pois na população estudada 10% 

dos pacientes apresentaram GIF 2 no 1° episódio. O desenvolvimento do GI 2 é considerado 

complicação da hanseníase. Ressalta-se ainda a elevada quantidade de pessoas com o GIF não 

avaliado no momento das reações, o que demonstra uma ineficácia dos serviços de saúde nesse 

aspecto (BRASIL, 2015). 

Embora a presença de reações possa resultar em um quadro de agravamento e 

acometimento dos nervos, o manejo clinico adequado é o que irá levar a evolução dos pacientes, 

resultando na cura. A ausência de diagnóstico precoce das neuropatias, o receio e a não adoção 

de protocolos no uso da prednisona são achados frequentes que determinam, muitas vezes, as 

deficiências e incapacidades encontradas (RAMOS; SOUTO, 2010). 

O último fator mencionado acima, fica evidente nesse estudo, pois a maioria dos 

pacientes foram tratados com doses menores de corticosteroides do que recomendado. Isso pode 

estar associado com a taxa elevada de pacientes com GIF 1 no episódio reacional. Dados 

semelhantes foram encontrados por Oliveira e colaboradores (2013). Em outro estudo, a 

administração correta de prednisona contribuiu para a prevenção dos danos neurais (JARDIM 

et al., 2007). 

A prednisona é o medicamento mais utilizado para tratamento das reações do tipo 1 e 

neurite (BRASIL, 2016), corroborando com os resultados encontrados no presente estudo. A 

talidomida é a droga de escolha para as reações tipo 2 (ENH), porém, não é indicada para 

mulheres em idade fértil, pois pode representar um grande risco à gravidez devido aos seus 

efeitos teratogênicos (MEDEIROS et al., 2015). Como a amostra foi representada em grande 

parte por mulheres, entende-se uma quantidade inferior do uso isolado desse medicamento. 

 

7.3 Fatores associados aos episódios reacionais 

 

A hanseníase tem sido relacionada às condições de vida dos indivíduos, com as 

variáveis de escolaridade, renda, moradia e acesso aos recursos de saúde como fatores que 

supostamente poderiam contribuir para delimitar regiões endêmicas da doença (SANTOS et al., 

2008). Estudos mostram que condições socioeconômicas desfavoráveis podem ser fonte 

indireta no desenvolvimento da hanseníase (KERR-PONTES et al., 2006). Um estudo realizado 

no Egito, com indivíduos de um local com alta prevalência da doença, não encontrou associação 

da hanseníase com escolaridade, estrato socioeconômico e moradia (HEGAZY et al., 2002). 
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Outro estudo semelhante, de Souza (2012), os resultados foram similares. Em concordância aos 

resultados obtidos por esses autores, essas associações não foram encontradas nessa amostra, 

mas isso pode ser compatível com a caracterização coletiva do processo saúde-doença, 

especialmente para doenças contagiosas, cujas consequências de contato são dependentes da 

prevalência da doença na população (HALLORAN, 2001).  

A RR acomete pacientes portadores das formas tuberculóide e dimorfa e o ENH, 

acomete portadores das formas virchowiana e dimorfa. Esses episódios, quando não tratados de 

forma adequada podem levar a incapacidades físicas pelo comprometimento neural 

(ABRAÇADO et al., 2015). Antônio e colaboradores (2011) encontraram predominância da 

forma dimorfa (44.1%) no total de todas as reações, porém ao analisar de forma separada, houve 

predominância também da forma tuberculóide e dimorfa na RR, e a virchowiana e dimorfa no 

ENH. Uma associação similar pode ser feita com esse estudo, pois houve predominância da 

forma dimorfa na RR e na neurite isolada, e da virchowiana com o ENH. 

Nery et al. (1998) observaram que 7% dos pacientes com neurite isolada eram 

multibacilares. Em outro estudo a neurite isolada acometeu 6,5% dos pacientes, havendo 

predomínio do grupo MB e forma clínica virchowiana (ANTÔNIO et al., 2011).  Ao 

analisarmos os resultados do presente estudo, fica evidente que pacientes MB desenvolveram 

mais neurite que os PB, apesar de não ter sido significativo. 

Ramos e Souto (2010) relatam um maior desenvolvimento do GI 1 na RR em relação 

ao ENH, o que se assemelha com os resultados obtidos. Antônio e colaboradores (2011) 

relataram uma maior incidência do GI 1 (71%) no ENH, e esse fato pode ser justificado pela 

análise dos autores, pois quando associada à neurite, aproximadamente 74% dos pacientes 

apresentaram GI 1.  

Como pode ser observado no estudo, todos os desfechos apresentaram significância 

estatística em relação a classificação operacional multibacilar, essa classificação está 

relacionada com as formas clínicas dimorfa e virchowiana, e sugerem, por exemplo, o 

diagnóstico tardio da doença (BRASIL, 2014). Isso se deve ao fato de que o episódio reacional 

está diretamente ligado a carga bacilar e a resposta imune do hospedeiro (GUIMARÃES, 2013). 

Em relação às variáveis do desfecho de desenvolvimento de episódios reacionais, 

observa-se significância estatística para a classificação operacional multibacilar, incapacidade 

física e inatividade do contexto atual de trabalho. Diversos autores relatam que as formas 

clinicas (dimorfa e virchowiana) e a classificação MB estão associadas à alta transmissibilidade 

da doença e elevada prevalência de incapacidades físicas, que por consequência podem gerar a 

inatividade no contexto de trabalho (ANTONIO et al., 2011; SOUZA, 2012; BRANDÃO,2013; 
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OLIVEIRA et al., 2013). O diagnóstico precoce e tratamento adequado dos episódios reacionais 

são medidas essenciais para prevenção de incapacidades físicas e devem ser consideradas como 

situação de urgência. Essas medidas visam evitar o dano neural, sendo esse o responsável pela 

instalação da incapacidade e consequentemente, pode gerar um afastamento temporário ou 

aposentadoria do indivíduo, além de aumentar o estigma da doença (BRASIL, 2010; 

BRANDÃO, 2013) 

A ocorrência da RR em pacientes multibacilares pareceu contrariar os achados de outros 

estudos, no qual esse tipo de episódio reacional está associado aos paucibacilares (TEIXEIRA 

et al 2010; MONTEIRO, 2015). Isso pode estar associado ao fato de que os pacientes 

multibacilares apresentam alternância entre os episódios reacionais (TEIXEIRA et al., 2010).  

Um estudo acompanhou os pacientes multibacilares seis anos pós-tratamento, 74% 

apresentaram episódios reacionais, sendo 29% de reação tipo 1 (FOSS et al., 2003). A RR pode 

causar dor espontânea nos nervos periféricos, e devido a possibilidade do dano neural, pode 

ocorrer o desenvolvimento de incapacidades físicas (BRASIL, 2014). 

A relação da classificação MB com a reação tipo 2 também foi associada por Silva e 

Griep (2007). De acordo Saunderson e colaboradores (2000) indivíduos MB, principalmente na 

forma clínica virchowiana, possuem diversos fatores de risco importantes para o 

desenvolvimento principalmente da reação tipo 2, sendo que ela pode ocorrer em qualquer 

momento durante a evolução da hanseníase. Segundo Bleharski e colaboradores (2003) a reação 

tipo 2 representa uma importante causa de morbidade e de incapacidade física em pacientes 

multibacilares, acometendo, principalmente, pacientes na faixa etária economicamente ativa, o 

que causa o comprometimento no contexto de trabalho. 

A neurite apresentou associação significante com a classificação operacional MB e a 

tuberculose. Essa reação pode ocorrer em pacientes PB ou MB, o que difere é a evolução do 

acometimento neural (rápida ou lenta), dependendo da forma clínica (NOBRE, OLIVEIRA, 

2014). Silva e Griep (2007) mostram a neurite isolada em 47% dos indivíduos PB, entretanto 

nesse estudo a neurite se apresentou significante nos indivíduos MB, isso pode ocorrer devido 

ao tempo de evolução do dano neural ou a demora na detecção da neurite tanto pela parte dos 

pacientes como da equipe de saúde.  

Lee e colaboradores (2003) apresentaram o caso de um paciente com reação tipo 1 e 

neurite com tuberculose associada. A tuberculose pode, devido as alterações sistêmicas 

causados pela micobactéria, colaborar na ocorrência de neurite, ou outra reação hansênica 

(FOSS et al., 2003).  

Embora o desenvolvimento de incapacidades físicas não ter apresentado associação 
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com a neurite, é importante salientar que os danos neurais causados pela neurite são as 

principais causas de instalação de incapacidades física. Raposo e colaboradores (2009) afirmam 

que o dano neural é a principal causa de incapacidades físicas, com consequente limitação de 

atividades e participação social das pessoas afetadas pela hanseníase. 

Quanto às estratificações referentes ao primeiro desfecho, observou-se significância 

estatística em relação ao sexo, escolaridade, faixa etária e consumo de bebida alcoólica com 

predominância da grupo MB, forma dimorfa e GIF 1. Esses resultados corroboram com os 

encontrados por Oliveira et al (2013).  Vale ressaltar que as mulheres apresentaram significância 

em relação ao contexto atual de trabalho, mas isso pode estar relacionado ao fato da amostra 

estudada ser formada em grande maioria pelo sexo feminino.  

Era esperado que indivíduos com menor escolaridade apresentassem significância em 

relação ao desenvolvimento de episódios reacionais (AQUINO et al., 2003; GARCIA, 2006), 

pois a baixa escolaridade dificulta o acesso aos serviços de saúde, à informação, à promoção da 

saúde e prevenção de doenças (KERR-PONTES et al., 2006; OPROMOLLA et al. 2006), fato 

que não foi encontrado nesse estudo. Isso pode estar associado à amostra populacional, 

composta em sua grande maioria por indivíduos com algum grau de escolaridade. Além disso, 

fica claro que o consumo de bebida alcoólica não interfere no desenvolvimento dos episódios 

reacionais. 

Em relação à classificação operacional, salienta-se a significância do grupo PB com 

mais de um tratamento de poliquimioterapia. Esse fato pode estar associado a insuficiência ou 

falência terapêutica (BRASIL, 2015a). Nos casos PB, é imprescindível o diagnóstico 

diferencial com a RR, sendo que essa responde ao tratamento com prednisona, diferentemente 

da recidiva (DINIZ, 2009). No caso específico do grupo PB o mais frequente é encontrar erro 

de classificação. Eles foram inicialmente classificados e tratados como PB mas na verdade eram 

MB. E após o final do tratamento ou até mesmo ao longo do curso do tratamento apresentaram 

reações (RR) e foram reclassificados como MB e iniciaram novo curso de PQT (TEIXEIRA et 

al 2010). 

O reconhecimento dos fatores relacionados à inadequação da abordagem dos estados 

reacionais por parte dos serviços de saúde, permite a elaboração de sugestões de estratégias a 

serem implementadas em áreas endêmicas. Neste âmbito, torna-se crucial o envolvimento dos 

gestores em relação à importância e especificidade dos estados reacionais para uma eficácia das 

ações que visem a redução de danos neurais, resultantes da ocorrência das incapacidades físicas 

(AMILARIAN, 2000). Para que esse quesito se solidifique, torna-se prioritária a 

descentralização das ações de controle da doença e da abordagem dos estados reacionais, 



 

86 

seguindo as diretrizes e o princípio da universalidade do atendimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

O desenvolvimento de estratégias para melhorias no nesse aspecto engloba ações de 

capacitação de todos os profissionais de saúde envolvidos, direta ou indiretamente, no 

acompanhamento de pacientes com hanseníase. Assim é fundamental o estabelecimento de 

ações direcionadas para a adequada classificação dos estados reacionais e, por consequência, a 

conduta a ser estabelecida para cada paciente. Além disso, devem-se manter ativo o 

direcionamento para o diagnóstico e tratamento precoce da infecção causada pelo M. leprae. 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Quanto aos resultados do estudo, faz-se necessário algumas observações: 

 

1- Trata-se de um estudo transversal com um período longo de anos a serem avaliados. Os 

bancos de dados apresentaram informações inconsistentes e duplicadas se apresentaram 

como um problema na pesquisa. Para alcançar as informações inconsistentes, 

principalmente de endereço, utilizou-se outros bancos de dados com essas informações 

mais atualizadas, dessa forma foi possível diminuir as inconsistências. 

2- Zona rural sub-representada: pode ter ocorrido um possível viés de participação 

referente a essa parte da população, visto a dificuldade encontrada quanto acesso à zona 

rural devido a sua extensão, e a baixa cobertura da ESF. Para tentar reduzir os problemas 

referentes ao acesso tanto dos pacientes como da equipe de pesquisadores, foram 

realizadas alguns mutirões de atendimento em pontos específicos, visando alcançar um 

maior número de indivíduos. 

3- Prontuários: informações não relatadas e inconsistentes, páginas com informações 

apagadas, e a caligrafia ilegível dos profissionais foram algumas das dificuldades 

encontradas durante a etapa de análise de prontuários.  
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8 CONCLUSÃO 

  

As características sociodemográficas e clínicas da população se assemelham com os 

resultados de outros estudos, apresentando poucas diferenças. Essas diferenças podem 

demonstrar que a dinâmica da hanseníase pode estar se diferenciando com o decorrer do tempo. 

Os episódios reacionais ocorreram em mais de 30% da população de estudo, e constitui-

se como um problema importante para os indivíduos acometidos pela hanseníase. A RR e a 

neurite isolada foram mais frequentes em indivíduos dimorfos, e o ENH mais frequente nos 

virchowianos, corroborando com os dados da literatura. 

O contexto atual de trabalho, classificação operacional e a incapacidade física 

apresentaram associação tanto com o desenvolvimento de episódios reacionais como na 

ocorrência das reações separadamente (RR, ENH e neurite). A associação das reações com 

desenvolvimento das incapacidades físicas é um indicador que agrava a condição e qualidade 

de vida das pessoas acometidas pela doença. 

Embora o município de estudo possua ações de saúde voltadas para o desenvolvimento 

dos episódios reacionais (notificação obrigatória das reações), é necessário reforço nas 

capacitações das equipes de saúde e envolvimento dos profissionais diante da temática. Sabe-

se que existem lacunas importantes tanto na sistematização das ações de saúde como na falta 

de conhecimento e capacitação dos profissionais quanto as reações, visto que não se trata de 

um evento de detecção e tratamento simples. Diante disso, faz-se necessário adotar estratégias 

de saúde que visem o acompanhamento e controle sistematizado dos episódios reacionais. 
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APÊNDICE A – 

INSTRUMENTO 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO* 

*CASOS-REFERÊNCIA, CONTATOS E COABITANTES 

 

 
 

Prezado(a) Sr./Sra., 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa “Atenção à saúde para 

hanseníase em áreas de alta endemicidade nos estados de Rondônia, Tocantins e Bahia: abordagem 

integrada de aspectos operacionais, epidemiológicos (espaço-temporais), clínicos e psicossociais” 

– IntegraHans Norte-Nordeste. Sua participação é importante, porém, você não deve participar contra a 

sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos 

os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

 

Nesta pesquisa pretendemos reavaliar as pessoas que já tiveram hanseníase e seus familiares e coabitantes 
(pessoas que moram ou moraram junto) com o objetivo de descrever a situação atual de quantas pessoas 
têm ainda a doença (ou suas sequelas/complicações/reações da hanseníase), incluindo qual a situação 
clínica real delas em relação à doença, como foi a abordagem da família (contatos) pelos serviços de saúde, 
se todas tiveram garantido o direito ao exame clínico e ao tratamento/vacinação (quando aplicável). A 
pesquisa avalia também como os serviços de saúde e o programa de controle da hanseníase estão 
funcionando no desenvolvimento destas ações. Além disso, visando caracterizar melhor a situação de sua 
vida atual das pessoas que tiveram ou têm hanseníase, serão verificadas as necessidades atuais de atenção 
pelos serviços de saúde por questões físicas ou psicológicas. Para estas pessoas, serão abordados temas 
como qualidade de vida, condições sociais e econômicas (envolvendo também o domicílio e 
contatos/coabitantes), estigma (qualquer característica, não necessariamente física ou visível, que não se 

combina com as expectativas sociais acerca de uma determinada pessoa) e sua participação na sociedade. 
 

Endereço do responsável pela pesquisa 

Instituição: Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Ceará 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Jörg Heukelbach e demais pesquisadores incluídos no estudo 

Endereço: Rua Professor Costa Mendes, 1608; Bloco didático/ 5º andar – Bairro: Rodolfo Teófilo – 

Fortaleza, Ceará - CEP 60430-140 

Telefones para contato: (85) 3366-8045 / 3366-8044 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no estudo, dirija-

se/contate 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 – Bairro: Rodolfo Teófilo – Fortaleza, Ceará – CEP 

60430-275 

Telefone para contato: (85) 3366-8344 

 

Antes de decidir a respeito de sua participação, é importante que você saiba o motivo da realização desse 

estudo e o que ele envolverá. Pergunte-nos caso haja algo que não esteja claro ou caso necessite de 

maiores informações. Você dispõe de tempo para pensar e avaliar se desejará participar ou não do estudo. 
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Os pesquisadores e profissionais envolvidos nesse estudo não estarão sendo remunerados para a 

realização da pesquisa por nenhuma agência fomentadora de pesquisas. O estudo foi revisado por um 

Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição Responsável, conforme endereço acima. 

 

Neste estudo serão realizadas entrevistas e serão aplicados questionários. Além disto, será feito exame 

clínico (físico) da pele e também da face (exame dos olhos e do nariz); palpação de nervos dos braços e 

pernas e avaliação da função sensitiva-motora destes nervos através do exame dos pés e das mãos. Em 

todas as etapas estarão envolvidos profissionais treinados para cada atividade. 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS: 

▪ Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como 
conversar, tomar banho, ler etc.  

▪ Nesse estudo, NÃO haverá coleta de sangue, fezes, urina, pele ou qualquer material biológico por 
meio de procedimentos invasivos que gerem riscos diretos ao participante. Caso você concorde em 
participar desta pesquisa você não estará sujeito a nenhum risco. 

▪ Você não receberá nenhum pagamento por participar desse estudo. 
 

DIREITOS DOS PARTICIPANTES: 

▪ A garantia de receber a resposta ou esclarecimento a qualquer pergunta ou dúvida a cerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. 

▪ A liberdade do responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação 
a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isso traga prejuízo a você. 

▪ A segurança de que não será identificado(a) e que será mantido o caráter confidencial de toda a 
informação relacionada com minha privacidade com padrões profissionais de sigilo. 

▪ A garantia de que você não será identificado(a) em nenhuma publicação. 
▪ A garantia de receber informações atualizadas durante o estudo e em sua finalização, ainda que este 

possa afetar a minha vontade do participante de continuar na pesquisa. 
▪ Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de cinco (5) anos, e após esse tempo serão destruídos. 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO OU 
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO PARTICIPANTE: 

 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação no mencionado 

estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios 

que a minha participação implica, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU 

CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO(A) OU OBRIGADO(A). 

____________________________,_____, ________/________/________  

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Assinatura ou impressão datiloscópica 

 
 
 

_____________________________________________ 
Nome e Assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo 

 
 
 

_____________________________________________ 
Nome do profissional que aplicou o TCLE 
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do(a) voluntário(a) ou responsável legal 

Endereço do(a) participante-voluntário(a) 

 

Domicílio: (rua, praça, conjunto): _______________________________________________________________________ 

 

Complemento (no):___________________      Bairro: ____________________      Cidade: ______________     UF: _____ 

 

Ponto de referência: _________________________________________________________     CEP_________________ 

 

Telefone(s) para contato: ____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - 

INSTRUMENTO 2.1 - TERMO DE ASSENTIMENTO (TA) PARA ADOLESCENTE* 

 

*CASOS-REFERÊNCIA, CONTATOS E COABITANTES  
Adolescentes com 12 a 18 anos, segundo a classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

 

Prezado(a), 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: “Atenção à saúde para 

hanseníase em áreas de alta endemicidade nos estados de Rondônia, Tocantins e Bahia: abordagem 

integrada de aspectos operacionais, epidemiológicos (espaço-temporais), clínicos e psicossociais” 

– IntegraHans Norte-Nordeste. Sua participação é importante, porém, você não deve participar contra a 

sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos 

os procedimentos desta pesquisa sejam devidamente esclarecidos. 

 

Nesta pesquisa pretendemos reavaliar as pessoas que já tiveram hanseníase e seus familiares e coabitantes 
(pessoas que moram ou moraram junto) com o objetivo de descrever a situação atual de quantas pessoas 
têm ainda a doença (ou suas sequelas/complicações/reações da hanseníase), incluindo qual a situação 
clínica real delas em relação à doença, como foi a abordagem da família (contatos) pelos serviços de saúde, 
se todas tiveram garantido o direito ao exame clínico e ao tratamento/vacinação (quando aplicável). A 
pesquisa avalia também como os serviços de saúde e o programa de controle da hanseníase estão 
funcionando no desenvolvimento destas ações. Além disso, visando caracterizar melhor a situação de sua 
vida atual das pessoas que tiveram ou têm hanseníase, serão verificadas as necessidades atuais de atenção 
pelos serviços de saúde por questões físicas ou psicológicas. Para estas pessoas, serão abordados temas 
como qualidade de vida, condições sociais e econômicas (envolvendo também o domicílio e 
contatos/coabitantes), estigma (qualquer característica, não necessariamente física ou visível, que não se 
combina com as expectativas sociais acerca de uma determinada pessoa) e sua participação na sociedade. 
 

Endereço do responsável pela pesquisa 

Instituição: Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Ceará 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Jörg Heukelbach e demais pesquisadores incluídos no estudo 

Endereço: Rua Professor Costa Mendes, 1608; Bloco didático/ 5º andar – Bairro: Rodolfo Teófilo – 

Fortaleza, Ceará - CEP 60430-140 

Telefones para contato: (85) 3366-8045 / 3366-8044 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no estudo, dirija-

se/contate 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 – Bairro: Rodolfo Teófilo – Fortaleza, Ceará – CEP 

60430-275 

Telefone para contato: (85) 3366-8344 
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Antes de decidir a respeito de sua participação, é importante que você saiba o motivo da realização desse 

estudo e o que ele envolverá. Pergunte-nos caso haja algo que não esteja claro ou caso necessite de 

maiores informações. Você dispõe de tempo para pensar e avaliar se desejará participar ou não do estudo. 

Os pesquisadores e profissionais envolvidos nesse estudo não estarão sendo remunerados para a 

realização da pesquisa por nenhuma agência fomentadora de pesquisas. O estudo foi revisado por um 

Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição Responsável, conforme endereço acima. 

 

Neste estudo serão realizadas entrevistas e serão aplicados questionários. Além disto, será feito exame 

clínico (físico) da pele e também da face (exame dos olhos e do nariz); palpação de nervos dos braços e 

pernas e avaliação da função sensitiva-motora destes nervos através do exame dos pés e das mãos. Em 

todas as etapas estarão envolvidos profissionais treinados para cada atividade. 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS: 

▪ Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como 
conversar, tomar banho, ler etc.  

▪ Nesse estudo, NÃO haverá coleta de sangue, fezes, urina, pele ou qualquer material biológico por 
meio de procedimentos invasivos que gerem riscos diretos ao participante. Caso você concorde em 
participar desta pesquisa você não estará sujeito a nenhum risco. 

▪ Você não receberá nenhum pagamento por participar desse estudo. 
 

DIREITOS DOS PARTICIPANTES: 

▪ A garantia de receber a resposta ou esclarecimento a qualquer pergunta ou dúvida a cerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. 

▪ A liberdade do responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação 
a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isso traga prejuízo a você. 

▪ A segurança de que não será identificado(a) e que será mantido o caráter confidencial de toda a 
informação relacionada com minha privacidade com padrões profissionais de sigilo. 

▪ A garantia de que você não será identificado(a) em nenhuma publicação. 
▪ A garantia de receber informações atualizadas durante o estudo e em sua finalização, ainda que este 

possa afetar a minha vontade do participante de continuar na pesquisa. 
▪ Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de cinco (5) anos, e após esse tempo serão destruídos. 
 

ASSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO: 
 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento.  

Eu, _____________________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos do presente 

estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o 

desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Confirmo que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

____________________________,_____, ________/________/________  
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____________________________________________ 
Assinatura ou impressão datiloscópica  

Do menor voluntário ou responsável legal 

 
 
 

_____________________________________________ 
Nome e Assinatura do(s) responsável(eis) pelo estudo 

 
 
 

_____________________________________________ 
Nome do profissional que aplicou o TA 

Endereço do(a) participante-voluntário(a) 

 

Domicílio: (rua, praça, conjunto): _______________________________________________________________________ 

 

Complemento (no):___________________      Bairro: ____________________      Cidade: ______________     UF: _____ 

 

Ponto de referência: _________________________________________________________     CEP_________________ 

 

Telefone(s) para contato: ____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – 

INSTRUMENTO 4 - ABORDAGEM SOCIAL DO DOMICÍLIO 

PROJETO INTEGRA-HANS NORTE & NORDESTE 

 

CASO REFERÊNCIA (      ) CONTATO (     ) COABITANTE RESIDENTE (     ) COABITANTE SOCIAL (     ) 

Número (ID) do Domicílio/Família: ______________________ 

Número do Domicílio na FUNASA: ______________________ 

Pesquisador: _______________________________________________________ Data da Coleta: ______________ 

Revisor: ___________________________________________________________ Data da Revisão: _____________ 

ITEM QUESTÃO CODIGOS/CATEGORIAS  Revisor 

1.  
Nome completo do responsável pela 
informação 

_______________________________________   

2.  A responsabilidade pelo domicílio é de 
Apenas um morador, o entrevistado 

Apenas um morador, diferente do entrevistado 
Mais de um morador 

1 
2 
3 

(    ) 

3.  
Endereço [rua/avenida, número 
casa/apartamento] 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

  

4.  Bairro/localidade _______________________________________   

5.  CEP _______________________________________   

6.  Zona 
Rural 

Urbana 
Ignorado 

0 
1 
9 

(    ) 

7.  Este domicílio é de que tipo? 

Casa própria (inclui financiamento) 
Casa alugada 
Casa de favor 

Apartamento próprio (inclui financiamento) 
Apartamento alugado 
Apartamento de favor  

Casa de cômodos/cortiço própria (inclui 
financiamento) 

Casa de cômodos/cortiço alugada 
Casa de cômodos/cortiço de favor 

Outro __________________________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

(    ) 

8.  
Qual o material que predomina na 
construção das paredes externas deste 
domicílio? 

Alvenaria com revestimento 
Alvenaria sem revestimento 

Madeira apropriada para construção 
Taipa não revestida 

Taipa revestida 
Madeira aproveitada 

Palha 
Outro __________________________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

(    ) 

9.  Moradia 

Casa própria  
Casa própria (financiada) 

Aluguel 
Mora de favor 

Mora com parentes 

1 
2 
3 
4 
5 

(    ) 
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10.  
Qual o material que predomina na 
cobertura (telhado) do domicílio? 

Telha de barro 
Telha de cimento amianto 

Laje de concreto 
Madeira apropriada para construção 

Zinco ou chapa metálica 
Madeira aproveitada 

Palha 
Outro __________________________________ 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

(    ) 

11.  
Qual o material que predomina no piso do 
domicílio? 

Carpete 
Cerâmica, lajota ou pedra 

Tacos ou tábua corrida 
Madeira apropriada para construção 

Cimento 
Madeira aproveitada 

Terra 
Outro __________________________________ 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

(    ) 

12.  
Qual é a principal forma de abastecimento 
de água deste domicílio? 

Rede geral de distribuição 
Poço ou nascente na propriedade 

Poço ou nascente fora da propriedade 
Água de carro-pipa não armazenada 

Água de carro-pipa armazenada em cisterna 
Água de carro-pipa armazenada de outro modo  

Água da chuva armazenada em cisterna 
Água da chuva armazenada de outro modo 

Rios, lagos e igarapés 
Açudes, represas ou lago artificial 

Outro __________________________________ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

(    ) 

13.  
Com que frequência a água proveniente 
da rede geral está habitualmente 
disponível para este domicílio? 

Diariamente 
Pelo menos uma vez por semana 
Menos que uma vez por semana 

Não se aplica 

1 
2 
3 
4 

(    ) 

14.  
Qual o número de cômodos no seu 
domicílio, incluindo banheiro(s) e 
cozinha(s)? 

_______________________________________  (    ) 

15.  
Quantos cômodos estão servindo 
permanentemente de dormitório para os 
moradores deste domicílio? 

_______________________________________  (    ) 

16.  
Quantos banheiros de uso exclusivo dos 
moradores existem neste domicílio? 

_______________________________________  (    ) 

17.  
Quantas pessoas residem atualmente no 
domicílio? 

_______________________________________  (    ) 

18.  
Quantas pessoas dormem no mesmo 
cômodo que você atualmente 

_______________________________________  (    ) 
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19.  
De que forma é eliminado os dejetos 
(fezes e urina) dos banheiros ou 
sanitários? 

Rede geral de esgoto  
Fossa séptica 

Rede pluvial 
Fossa rudimentar 
Vala (Céu aberto) 

Direto para rio, lago ou mar 
Outra __________________________________ 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

(    ) 

20.  Qual o destino dado ao lixo? 

Coletado diretamente por serviço de limpeza 
Coletado em caçamba de serviço de limpeza 

É queimado na propriedade 
É enterrado na propriedade 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 
Jogado em rio, lago ou mar 

Outro __________________________________ 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

(    ) 

21.  
Qual a origem da energia elétrica utilizada 
neste domicílio? 

Rede geral 
Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc) 

Não tem energia elétrica 

1 
2 
3 

(    ) 

22.  
Indicar quais destes bens existem no 
domicílio: [pode haver mais de uma 
marcação] 

Televisão  
Geladeira  

Vídeo/DVD 
Máquina de lavar roupa 

Linha de telefone fixo 
Telefone celular 

Forno micro-ondas 
Computador/notebook 

Motocicleta 
Bicicleta 
Freezer 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

23.  
Os moradores têm acesso à internet no 
domicílio? 

Não 
Sim 

0 
1 

(    ) 

24.  Quantos carros tem este domicílio? _______________________________________  (    ) 

25.  
Em seu domicílio, trabalha algum(a) 
empregado(a) doméstico(a) mensalista? 

Não 
Sim 

0 
1 

(    ) 

26.  
O ACS cadastrou seu domicílio/casa na 
unidade de saúde da família? 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder  

0 
1 
9 

(    ) 

27.  

Quando foi feito este cadastro na unidade 
de saúde da família? 

[Se a reposta anterior for não/não quer 
responder, inserir não se aplica] 

Há menos de 2 meses 
De 2 a menos de 6 meses 

De 6 meses a menos de um ano 
Há um ano ou mais 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

(    ) 

28.  

Nos últimos 12 meses, com que 
frequência o seu domicílio recebeu uma 
visita de algum Agente Comunitário ou 
algum membro da Equipe de Saúde da 
Família? 

Mensalmente 
A cada 2 meses 
De 2 a 4 vezes 

Uma vez 
Nunca recebeu 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

(    ) 
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29.  

Nos últimos 12 meses, com que 
frequência o seu domicílio recebeu uma 
visita de algum agente de endemias (como 
a dengue, por exemplo)? 

Mensalmente 
A cada 2 meses 
De 2 a 4 vezes 

Uma vez 
Nunca recebeu 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

(    ) 

30.  

Quando está doente ou precisando de 
atendimento de saúde, na maioria das 
vezes, qual o primeiro lugar que você 
costuma procurar: [escolher uma opção] 

• Farmácia 

• Unidade básica de saúde (posto ou centro de 
saúde ou unidade de saúde da família) 

• Centro de Especialidades, Policlínica pública 
ou PAM – Posto de Assistência Médica 

• UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 

• Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 
horas) 

• Pronto-socorro ou emergência de hospital 
público 

• Ambulatório de hospital público 

• Consultório particular 

• Ambulatório ou consultório de clínica privada 

• Ambulatório ou consultório de empresa ou 
sindicato 

• Outro _________________________________ 

• Não sabe /Não quer responder 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

8 

10 

 

11 

9 

(    ) 
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APÊNDICE D- 

INSTRUMENTO 5 – SOCIO ECONÔMICO DEMOGRÁFICO - CASO REFERÊNCIA 
 

PROJETO INTEGRA-HANS NORTE & NORDESTE 
 

Número (ID) do Caso Referência: ______________________ 

Número do SINAN do Caso Referência: ______________________ 

Número (ID) do Domicílio/Família: ______________________ 

Pesquisador: _______________________________________________________ Data da Coleta: ______________ 

Revisor: ___________________________________________________________ Data da Revisão: _____________ 

ITEM QUESTÃO CÓDIGOS/CATEGORIAS  REVISOR 

31.  Nome completo do caso referência _______________________________________   

32.  Sexo 
Masculino 
Feminino 

0 
1 

(     ) 

33.  Raça / Cor [auto referida] 

Branca 
Parda 

Negra/Preta 
Amarela 
Indígena 

Outra __________________________________ 
Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 

(     ) 

34.  Data de nascimento [dia/mês/ano] ______/______/_______   

35.  
Idade [em anos] – se não houver data de 
nascimento 

_______________________________________  (     ) 

36.  Nome completo da mãe _______________________________________   

37.  Nacionalidade [País] _______________________________________   

38.  Naturalidade [Estado-UF] / [Município] ______________ / _______________________   

39.  Telefone de contato _______________________________________   

40.  
Tempo de residência, definitiva ou 
temporária, em Cacoal [em meses] 

_______________________________________  (     ) 

41.  
Há quanto tempo reside no domicílio atual 
[em meses] 

_______________________________________  (     ) 

42.  Situação de moradia no domicílio 

Moradia regular/fixa 
Moradia temporária 

Invasão  
Assentamento 

Outra __________________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

(     ) 

43.  
Número de residências anteriores 
[diferente da atual – caso não tem, 
colocar 0] 

_______________________________________  (     ) 

44.  

Localização residências anteriores 
Bairro / Município / Estado  
 
[Inserir da mais recente até a mais antiga] 

1____________ / ____________ / ___________ 
2____________ / ____________ / ___________ 
3____________ / ____________ / ___________ 
4____________ / ____________ / ___________ 
5____________ / ____________ / ___________ 
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45.  
Ter tido (ou estar com) hanseníase foi um 
dos fatores para a mudança de domicílio? 

Não 
Sim, para outro país 

Sim, para outro estado 
Sim para outro município 

Sim, para outro bairro 
Não se mudou 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 

(     ) 

46.  
Quantos anos completos de estudo (com 
aprovação) foram alcançados? 
[Se Nenhum = 0] 

_______________________________________  (     ) 

47.  Escolaridade 

Analfabeta 
1ª a 3ª série do ensino fundamental 
4ª a 7ª série do ensino fundamental 

Ensino fundamental completo (terminou 8ª série) 
1º ou 2º ano do ensino médio 

Ensino médio completo (terminou 3º ano colegial 
ou 3º científico) 

Superior incompleto 
Superior completo 

Outra __________________________________ 
Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 

(     ) 

48.  Estado conjugal atual 

Solteiro(a)/Nunca foi casado(a) 
Casado(a) 

Não casado(a) com união estável/mora junto 
Separado(a)/Divorciado(a) 

Viúvo(a) 
Outro __________________________________ 

Não sabe / Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

(     ) 

49.  
Você se considera religioso(a) ou possui 
alguma religião? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

(     ) 

50.  
Você frequenta alguma atividade 
religiosa? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

(     ) 

51.  Qual é a sua religião atualmente? 

Nenhuma/Não tem religião atualmente 
Adventista 

Assembleia de Deus 
Batista 

Batuque 
Budista 

Candomblé 
Casa da Benção 

Católica 
Congregação Cristã do Brasil 

Espírita 
Evangelho Quadrangular 

Judaica 
Luterana 

Messiânica 
Metodista 

Presbiteriana 
Testemunha de Jeová 

Umbanda 
Universal do Reino de Deus 

Outra __________________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
9 

(     ) 

52.  
Quantas pessoas moram no mesmo 
domicílio atualmente/hoje? 
[Se Não sabe /Não quer responder = NN] 

_______________________________________  (     ) 

53.  

Quantas pessoas moravam no mesmo 
domicílio no período de 5 anos antes do 
seu diagnóstico de hanseníase? 
[Se Não sabe /Não quer responder = NN] 

_______________________________________  (     ) 
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54.  

Essas pessoas que moravam no mesmo 
domicílio no período de 5 anos antes do 
seu diagnóstico foram 
examinadas/avaliadas para hanseníase 
por alguém do serviço de saúde? 

Não 
Sim 

Parcialmente (nem todas as pessoas) 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
9 

(     ) 

55.  

Nesta época, você e sua família 
receberam visita do agente comunitário 
de saúde? 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(     ) 

56.  

Com que frequência o seu domicílio 
recebeu uma visita de algum Agente 
Comunitário ou algum membro da Equipe 
de Saúde da Família durante o 
tratamento da hanseníase (PQT)? 

Semanalmente 
Quinzenalmente 

Mensalmente 
A cada 2 meses 

De 2 a 4 vezes por ano 
Uma vez por ano 

Nunca recebeu 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

(     ) 

57.  

Com que frequência o seu domicílio 
recebeu uma visita de algum Agente 
Comunitário ou algum membro da Equipe 
de Saúde da Família após a conclusão do 
tratamento da hanseníase (PQT)? 

Semanalmente 
Quinzenalmente 

Mensalmente 
A cada 2 meses 

De 2 a 4 vezes por ano 
Uma vez por ano 

Nunca recebeu 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

(     ) 

58.  

Existência de outro(s) caso(s) de 
hanseníase conhecido(s)entre seus 
familiares e coabitantes? 

Não 
Sim, antes do diagnóstico do seu caso 

Sim, depois do diagnóstico do seu caso 
Sim, desconhece-se o momento do diagnóstico 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
9 

(     ) 

59.  

Se possui outro(s) caso(s) de hanseníase 
conhecido(s) entre familiares e 
coabitantes, qual a relação/parentesco? 
 
[Pode ser marcada mais de uma opção] 

Não 
Bisavô/Bisavó 

Avô/Avó 
Mãe/Pai 

Irmão/Irmã 
Primo/Prima 

Tio/Tia 
Cunhado/Cunhada 
Sobrinho/Sobrinha 

Neto/Neta 
Cônjuge/Companheiro(a)/Parceiro(a) 

Agregado(a) 
Filho/Filha 

Outra __________________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
9 

(     ) 

60.  Contexto geral de trabalho atualmente 

Nunca trabalhou 
Ativo 

Ativo/Aposentado 
Ativo/Benefício 

Ativo/Aposentado/Benefício 
Inativo 

Inativo/Aposentado 
Inativo/Benefício 

Inativo/ Aposentado/Benefício  
Outra __________________________________ 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
9 

(     ) 
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61.  

Se inativo, qual a principal razão para não 
estar em atividade atualmente? 
 
[Para as demais situações, inserir não se 
aplica] 

Não se aplica 0 

(     ) 

Dona de casa / cuida da família e se dedica aos 
afazeres domésticos 

1 

Está procurando, mas não consegue encontrar 
trabalho 

2 

Estudos / treinamento 3 

Aposentado por tempo de trabalho/idade 4 

Aposentado por doença/invalidez 5 

Afastado em virtude da hanseníase 6 

Afastado em virtude de outra doença: _______ 7 

Afastado por outro motivo (gestação, mudança, 
licença, etc) 

8 

Outra _________________________________ 10 

Não sabe /Não quer responder 9 

62.  
Se aposentado, qual o momento da 
aposentadoria? 

Antes do diagnóstico de hanseníase 
Após o diagnóstico de hanseníase 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
9 

(     ) 

63.  

Se ativo, qual o contexto detalhado de 
trabalho atual. 
 
[Para ativos] 

Não se aplica 0 

(     ) 

Servidor público 1 

Empregado assalariado com carteira de trabalho 
assinada 

2 

Empregado assalariado sem carteira de trabalho 
assinada 

3 

Empregado familiar não remunerado 4 

Conta própria ou autônomo com 
estabelecimento 

5 

Conta própria ou autônomo sem 
estabelecimento 

6 

Empregador com até 5 funcionários fixos 7 

Empregador com 5 ou mais funcionários fixos 8 

Outra _________________________________ 9 

64.  

Ter tido (ou estar com) hanseníase foi um 
dos fatores para a mudança da situação 
de trabalho (comparando antes da 
doença e hoje)? 

Não 
Sim, melhorei minha situação de trabalho 

Sim, piorei minha situação de trabalho 
Não houve mudança na situação de trabalho 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
9 

(     ) 

65.  
Profissão principal referida 
[Mesmo que não atue nessa profissão] 

_______________________________________   

66.  Ocupação atual principal referida _______________________________________   

67.  

Em geral, quantas horas trabalhava por 
semana antes de ter tido hanseníase? 
[Inclua horas-extras e qualquer atividade 
remunerada em emprego ou por conta 
própria] Se não trabalhava=Não se aplica 

_______________________ horas por semana  (     ) 

68.  

Em geral, quantas horas no total trabalha 
atualmente por semana? 
[Inclua horas-extras e qualquer atividade 
remunerada em emprego ou por conta 
própria]- Se não trabalha= Não se aplica 

_______________________ horas por semana  (     ) 

69.  
Qual a sua renda mensal média [Em R$] 
[Se Não sabe /Não quer responder = NN] 

______________________________________  (     ) 

70.  

Renda mensal média total de sua família  
[Em reais, considerando-se todos os 
ativos, pensionistas, aposentados e 
beneficiários (para tratamento de saúde 
ou programas sociais)?] 
[Se Não sabe /Não quer responder = NN] 

______________________________________  (  ) 
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71.  

Ter tido (ou estar com) hanseníase foi um 
dos fatores para mudança na renda 
individual/familiar (comparando antes da 
doença e hoje)? 

Não 
Sim, com redução de renda 

Sim, com aumento de renda 
Não houve mudança na renda 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
9 

(     ) 

72.  
Tem (teve) acesso ao benefício do Bolsa 
Família? 

Não, e não tem cadastro 
Não, e tem cadastro (aguardando) 

Sim, bolsa família ativa 
Sim, mas atualmente bolsa família inativada 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
9 

(     ) 

73.  
Tem acesso (caso-referência e/ou família) 
a outros benefícios sociais? 
[Especificar] 

Não 
Sim ___________________________________ 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(     ) 

74.  
Principal meio de transporte familiar 
utilizado atualmente 

Bicicleta 
Motocicleta 
Automóvel 

Moto taxi 
Taxi 

Caminhão da linha 
Ônibus 

Outro __________________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(     ) 

75.  

Com que frequência consome bebida 
contendo álcool (bebida alcoólica)? [Este 
item e as 9 questões que se seguem 
fazem parte do protocolo AUDIT] 

Nunca bebi 
Uma vez por mês ou menos 

2 a 4 vezes por mês 
2 a 3 vezes por semana 

4 ou mais vezes por semana 
Já bebi, não bebo mais. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 

76.  

Quantas doses de bebida alcoólica 
consome em um dia normal? 
[A dose padrão corresponde a uma lata 
de cerveja de 340 ml ou uma dose de 
pinga/outro destilado ou 140 ml de vinho] 

1 ou 2 
3 ou 4 
5 ou 6 

7, 8, ou 9 
10 ou mais 

Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 

77.  
Com que frequência bebe 6 ou mais 
doses de bebida alcoólica em uma única 
ocasião? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 

Uma vez por mês 
Uma vez por semana 

Diariamente ou quase todo dia 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 

78.  
Quantas vezes ao longo dos últimos doze 
meses constatou que “Quando eu 
começo a beber eu não consigo parar”? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 

Uma vez por mês 
Uma vez por semana 

Diariamente ou quase todo dia 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 

79.  

Quantas vezes ao longo dos últimos doze 
meses não conseguiu fazer tarefas ou 
atividades que você normalmente faz por 
causa da bebida alcoólica? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 

Uma vez por mês 
Uma vez por semana 

Diariamente ou quase todo dia 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 

80.  

Quantas vezes ao longo dos últimos doze 
meses precisou de uma dose de bebida 
alcoólica pela manhã para poder se sentir 
bem ao longo do dia após ter bebido 
bastante no dia anterior? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 

Uma vez por mês 
Uma vez por semana 

Diariamente ou quase todo dia 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 
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81.  
Quantas vezes ao longo dos últimos doze 
meses se sentiu culpado ou com remorso 
após ter consumido bebida alcoólica? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 

Uma vez por mês 
Uma vez por semana 

Diariamente ou quase todo dia 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 

82.  

Quantas vezes ao longo dos últimos doze 
meses foi incapaz de se lembrar do que 
aconteceu na noite anterior porque estava 
consumindo bebida alcoólica? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 

Uma vez por mês 
Uma vez por semana 

Diariamente ou quase todo dia 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

(     ) 

83.  
Já causou ferimentos ou prejuízos a você 
mesmo ou a outra pessoa após ter 
bebido? 

Não 
Sim, mas não no último ano (últimos 12 meses) 

Sim, durante o último ano (últimos 12 meses) 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

(     ) 

84.  

Algum familiar ou amigo ou médico ou 
outro profissional de saúde demonstrou 
alguma vez preocupação com seu hábito 
de consumo de álcool ou aconselhou que 
suspendesse o consumo? 

Não 
Sim, mas não no último ano (últimos 12 meses) 

Sim, durante o último ano (últimos 12 meses) 
Não se aplica, não bebe. 

0 

1 

2 

3 

(     ) 

85.  

Ter tido (ou estar com) hanseníase foi um 
dos fatores para mudança no hábito de 
consumo de bebidas alcóolicas 
(comparando antes da doença e hoje)? 

Nunca bebi  
Não houve mudança no consumo de bebida  

Sim, com aumento do consumo de bebida 
Sim, com redução do consumo de bebida 

Sim, parei de beber 

0 
1 
2 
3 
4 

(     ) 

86.  Fuma atualmente? 

Nunca fumei 
Sim diariamente 

Sim menos que diariamente 
Não 

1 
2 
3 
4 

(     ) 

87.  Se não, já fumou? 

Não, nunca fumei 
Sim diariamente 

Sim menos que diariamente 
Sim, mas não fumo mais 

1 
2 
3 
4 

(     ) 

88.  

Se fuma atualmente ou já fumou, ter tido 
(ou estar com) hanseníase foi um dos 
fatores para mudança no hábito de fumar 
(comparando antes da doença e hoje)? 

Nunca fumei  
Não houve mudança no fumo 

Sim, com aumento do fumo 
Sim, com redução do fumo 

Sim, parei de fumar 

0 
1 
2 
3 
4 

(     ) 

89.  
Outra pessoa que reside no mesmo 
domicílio que você fuma? 

Não, ninguém fuma 
Sim, diariamente 

Sim, menos que diariamente 

1 
2 
3 

(     ) 

90.  

Já se sentiu discriminado(a) ou tratado(a) 
pior do que as outras pessoas no serviço 
de saúde, por algum médico ou outro 
profissional de saúde por um desses 
motivos? 
 
[Pode ser marcada mais de uma opção] 

Não 
Falta de dinheiro 

Raça/cor 
Tipo de ocupação 

Ter hanseníase 
Outra doença ___________________________ 

Orientação sexual 
Sexo 
Idade 

Outro _________________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
9 

(     ) 

91.  
Quando foi a última vez que fez exame de 
sangue para medir a glicemia, isto é, o 
açúcar no sangue? 

Há menos de 6 meses 
Entre 6 meses e menos de 1 ano 

Entre 1 ano e menos de 2 anos 
Entre 2 anos e menos de 3 anos 

3 anos ou mais atrás 
Nunca fez 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

(     ) 

92.  
Algum médico já lhe deu o diagnóstico de 
diabetes? 

Não  
Apenas durante a gravidez (só para mulheres) 

Sim 

0 
1 
2 

(     ) 
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93.  
Algum médico já lhe deu o diagnóstico de 
depressão? 

Não 
Sim 

0 
1 

(     ) 

94.  
Tem alguma incapacidade ou deficiência 
física de longa duração (de mais de 6 
meses de duração) perceptível? 

Não 
Sim ___________________________________ 

0 
1 

(     ) 

95.  
Esta incapacidade ou deficiência física de 
longa duração (de mais de 6 meses de 
duração) foi causada pela hanseníase? 

Não, e a hanseníase não piorou 
Não, mas a hanseníase piorou 

Sim ___________________________________ 
Não tem incapacidade ou deficiência física 

0 
1 
2 
3 

(     ) 

96.  

Que idade tinha (em anos) quando ficou 
com essa deficiência física?  
[Colocar 0 se menos de um ano] 
[Colocar NNN se não se aplicar – não tem 
deficiência física] 

_______________________________________  (     ) 

97.  
Em geral, em que grau essa incapacidade 
limita as suas atividades habituais? 

Não tem incapacidade 
Não limita 
Um pouco 

Moderadamente 
Intensamente 

Muito intensamente 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

(     ) 

98.  

Utiliza algum recurso como bengala, 
muleta, cadeira de rodas, andador ou 
outro equipamento para auxiliar a 
locomoção? 

Não 
Sim 

0 
1 

(     ) 

99.  
Se sim, qual ou quais destes recursos faz 
uso? 
[Pode marcar mais de uma opção] 

Não tem incapacidade ou deficiência física 
Bengala 

Muleta 
Cadeira de rodas 

Andador 
Órtese (Calçado ortopédico, talas e outros) 

Prótese mecânica (perna ou braço mecânico) 
Não utiliza 

Outro _________________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(     ) 

100.  
Possui alguma deficiência visual 
permanente perceptível? 

Não 
Sim 

0 
1 

(     ) 

101.  
Em geral, em que grau a deficiência 
visual limita as atividades habituais 
diárias? 

Não limita 
Um pouco 

Moderadamente 
Intensamente 

Muito intensamente 
Não se aplica, não tem deficiência 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(     ) 

102.  

Quantos membros, na família, necessitam 
de "mecanismos auxiliares" ou de "ajuda 
de terceiros", para: alimentar-se, vestir-
se, ir ao banheiro, caminhar, erguer e 
sustentar objetos ou desenvolver 
atividade intelectual. 
[Se nenhum, colocar 0] 

______________________________________  (     ) 

103.  
Alguém da família, amigo ou vizinho, que 
more ou não contigo, lhe presta ajuda... 
[Pode ser marcada mais de uma opção] 

• Não 1 

(     ) 

• Com dinheiro 2 

• Dando roupas, remédios, comida ou outras 
coisas que você precisa 

3 

• Com tarefas fora de casa, como transporte, 
fazendo compras, indo ao banco, 

acompanhando às consultas médicas, etc. 

4 

• Nas tarefas domésticas, como limpeza da 
casa, cuidando das roupas, fazendo 

comida, etc. 

5 

• Fazendo companhia ou ouvindo seus 
problemas? 

6 

Outro _________________________________ 9 
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104.  
Tem direito atualmente a algum plano de 
saúde, médico ou odontológico, particular, 
de empresa ou órgão público? 

Sim, apenas um 
Sim, mais de um 

Não possui plano de saúde 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
9 

(     ) 

105.  

Quando estava em tratamento da 
hanseníase, tinha direito a algum plano 
de saúde, médico ou odontológico, 
particular, de empresa ou órgão público? 

Sim, apenas um 
Sim, mais de um 

Não possui plano de saúde 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
9 

(     ) 

106.  
Participa de algum grupo organizado de 
pessoas acometidas pela hanseníase 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(     ) 

107.  
Recebeu apoio de familiares após 
diagnóstico da hanseníase? 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(     ) 

108.  
Recebeu apoio de amigos após 
diagnóstico da hanseníase? 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(     ) 

109.  
Como você avaliaria sua qualidade de 
vida antes do diagnóstico da hanseníase? 

Muito ruim 
Ruim 

Nem ruim nem boa 
Boa 

Muito boa 

1 
2 
3 
4 
5 

(     ) 

110.  
Como você avaliaria sua qualidade de 
vida após o diagnóstico da hanseníase? 

Muito ruim 
Ruim 

Nem ruim nem boa 
Boa 

Muito boa 

1 
2 
3 
4 
5 

(     ) 
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APÊNDICE E-  

INSTRUMENTO 7 - PERFIL CLÍNICO GERAL - CASO REFERÊNCIA  
 

PROJETO INTEGRA-HANS NORTE & NORDESTE 

PREENCHIMENTO COM VERIFICAÇÃO DE DADOS DO CASO [1] / PRONTUÁRIO [2] / SINAN [3] 
 

Número (ID) do Caso Referência: ______________________ 

Número do SINAN do Caso Referência: ______________________ 

Número (ID) do Domicílio/Família: ______________________ 

Pesquisador: _______________________________________________________ Data da Coleta: ______________ 

Revisor: ___________________________________________________________ Data da Revisão: _____________ 

ABORDAGEM DO CASO REFERÊNCIA 

ITEM QUESTÃO CÓDIGOS/CATEGORIAS  REVISOR 

1.  Nome completo do caso referência _______________________________________   

2.  
Antes de ter o diagnóstico, já tinha ouvido 
falar em hanseníase (ou desta doença de 
pele) 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

3.  
Havia caso de hanseníase anterior ao seu 
na família? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

4.  
Havia caso de hanseníase anterior ao seu 
em coabitantes, não familiares? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

5.  

Havia caso de hanseníase anterior ao seu 
em amigos/ conhecidos/ colegas de 
trabalho, próximos, não familiares / não 
coabitantes? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

6.  
Data do SEU diagnóstico da hanseníase 
[Colocar mesmo aproximado] 

______/______/_______   

7.  

Desde que percebeu/iniciou sintomas 
(machas/dor/dormência/etc) da 
hanseníase, quanto tempo levou para 
procurar atendimento? 

_______________________________________  (          ) 

8.  

Em que momento encontra-se agora? 
[Situação do caso referência] 
 
["Abandono": caso não concluiu PQT e 
não compareceu ao serviço de saúde nos 
últimos 12 meses, tanto nos casos PB 
quanto nos MB] -PQT - poliquimioterapia 

Em tratamento com PQT, regular 
Em tratamento com PQT, faltoso 

Teve alta por cura 
Abandono de tratamento 

Transferido para outro município/estado/país 
Outra __________________________________ 

Ignorada 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

(          ) 

9.  

Desde que percebeu/iniciou sintomas 
(machas/dor/dormência/etc), da 
hanseníase, quanto tempo levou para ter 
a suspeita do diagnóstico? 

_______________________________________  (          ) 
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10.  

Qual foi o local/serviço/meio principal 
onde foi realizada a suspeita do 
diagnóstico da hanseníase? 
 
[Inserir aqui o nome do serviço de saúde / 
local / meio onde foi realizado o 
diagnóstico definitivo: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

No domicílio, pelo agente comunitário de saúde 1 

(          ) 

No domicílio pelo médico ou enfermeiro 2 

Farmácia 3 

Unidade básica de saúde (posto ou centro de 
saúde ou unidade de saúde da família) 

4 

Centro de Especialidades, Policlínica pública ou 
PAM – Posto de Assistência Médica 

5 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 6 

Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 
horas) 

7 

Pronto-socorro ou emergência de hospital público 8 

Serviço de referência municipal (Cacoal) 10 

Serviço de referência estadual (Porto Velho) 11 

Serviço de referência (outros estados / municípios) 12 

Ambulatório de hospital público 13 

Consultório particular 14 

Ambulatório ou consultório de clínica privada 15 

Ambulatório ou consultório de empresa ou 
sindicato 

16 

Outro ________________________________) 9 

Não sabe /Não quer responder 17 

11.  
Realizou outros tipos de tratamento 
(diferentes da PQT) antes de ter o 
diagnóstico definitivo da hanseníase? 

Não 
Sim 

Quanto tempo___________________________ 
Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
 
9 

(          ) 
 

(          ) 
 

12.  

Desde que percebeu/iniciou sintomas 
(machas/dor/dormência/etc), da 
hanseníase, quanto tempo levou para ter 
o diagnóstico definitivo? 

_______________________________________  (          ) 

13.  

Qual foi o local/serviço/meio principal 
onde foi realizado o diagnóstico definitivo 
da hanseníase? 
 
[Inserir aqui o nome do serviço de saúde / 
local / meio onde foi realizado o 
diagnóstico definitivo: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

No domicílio, pelo agente comunitário de saúde 1 

(          ) 

No domicílio pelo médico ou enfermeiro 2 

Farmácia 3 

Unidade básica de saúde (posto ou centro de 
saúde ou unidade de saúde da família) 

4 

Centro de Especialidades, Policlínica pública ou 
PAM – Posto de Assistência Médica 

5 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 6 

Outro tipo de Pronto Atendimento Público (24 
horas) 

7 

Pronto-socorro ou emergência de hospital público 8 

Serviço de referência municipal (Cacoal) 10 

Serviço de referência estadual (Porto Velho) 11 

Serviço de referência (outros estados / municípios) 12 

Ambulatório de hospital público 13 

Consultório particular 14 

Ambulatório ou consultório de clínica privada 15 

Ambulatório ou consultório de empresa ou 
sindicato 

16 

Outro ________________________________) 9 

Não sabe /Não quer responder 17 

 

 



 

118 

14.  
Como chegou ao local/serviço de saúde 
onde teve o diagnóstico definitivo de 
hanseníase? 

Encaminhamento por um profissional de saúde 
Por demanda própria, espontânea 

Exame de populações 
Era contato de caso de hanseníase 

Outros modos de chegada _________________ 
Não se aplica 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

(          ) 

15.  
Como você avaliaria o acesso ao serviço 
principal em que faz (fez) o tratamento da 
hanseníase? 

Muito Bom 
Bom 

Regular 
Ruim 

Muito ruim 
Não sabe / Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

(          ) 

16.  
Realizou mais de 1 esquema de 
tratamento com PQT? 

Não 
Sim PB/PB 

Sim MB/MB 
Sim PB/MB 
Sim MB/PB 

Sim mais de 2 esquemas de PQT ___________ 
Ignorado 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 

(          ) 

17.  
Data do início da PQT para hanseníase 
[Colocar mesmo aproximado] 

 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

  

18.  

Qual foi (é) a duração do seu tratamento 
específico para hanseníase (PQT)? 
 
[Mesmo que aproximada – último 
esquema] 
 
PQT - poliquimioterapia 

Não realizou tratamento específico 
Dose única – ROM  

3 meses 
6 meses 
9 meses 

12 meses 
18 meses 
24 meses 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(          ) 

19.  
Você tem (teve) dificuldade de 
tomar/engolir o remédio do tratamento da 
pele/hanseníase? 

Não 
Sim, quantas vezes? _____________________ 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
9 

(          ) 
 

(          ) 
 

20.  

Durante o tratamento da pele/hanseníase 
com o remédio da cartela, alguma vez 
faltou remédio no serviço de saúde para 
você? 

Não 
Sim, quantas vezes? _____________________ 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
9 

(          ) 
 

(          ) 
 

21.  
Em algum momento do seu tratamento da 
hanseníase (com a cartela), você parou 
de tomar o remédio? 

Não 
Sim, quantas vezes? _____________________ 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
9 

(          ) 
 

(          ) 
 

22.  

Durante o tratamento da hanseníase, 
engravidou? 
 
[População masculina, não se aplica] 

Não 
Sim, quantas gravidezes? _________________ 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
9 

(          ) 
 

(          ) 
 

23.  

Resultado da gravidez 
[Considera-se natimorto quando 
atendidos quaisquer destes requisitos: 
- gestação tiver duração ≥ 20 semanas; - 
feto tiver peso corporal ≥ 500 gramas; - 
estatura ≥ 25 centímetros] 
[População masculina, não se aplica] 

Aborto 
Natimorto (feto que morreu dentro do útero ou 

durante o parto, que nasce sem vida) 
Nascido-vivo 

Outros _________________________________ 
Não se aplica 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
 
3 
4 
5 
9 

(          ) 

24.  
Data da conclusão da PQT para 
hanseníase 
[Colocar mesmo aproximado] 

 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
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25.  
Quantas vezes você foi 
avaliado/examinado durante o 
tratamento? 

Não foi avaliado 
Uma vez 

Duas vezes  
Três vezes  

Quatro vezes 
Mais de quatro vezes 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 

(          ) 

26.  

Quando terminou o tratamento com a 
cartela/PQT, você teve que procurar o 
serviço por causa da hanseníase de 
novo? 

Sim 
Não 

Ignorado 

1 
2 
9 

(          ) 

27.  Se SIM, por qual(is) motivo(s)? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

 
 
1 
9 

(          ) 

28.  
Se SIM, quanto tempo depois da alta da 
PQT? [Dias ou meses ou anos] 

_______________________________________  (          ) 

29.  

Após o tratamento da hanseníase, 
engravidou? 
 
[População masculina, não se aplica] 

Não 
Sim, quantas gravidezes? _________________ 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
9 

(          ) 

30.  

Quando começou o tratamento da 
hanseníase, algum profissional de 
saúde do serviço lhe informou que as 
pessoas que moravam na sua casa 
deveriam ser examinadas também? 

Sim 
Não 

Não tem (tinha) contatos/coabitantes 
Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
9 

(          ) 

31.  

Quando começou o tratamento, você 
contou para as pessoas que moravam 
na sua casa que você tinha 
hanseníase/a doença de pele? 

Não 
Sim 

Não tem (tinha) contatos/coabitantes 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
9 

(          ) 

32.  
Se você contou que tinha hanseníase, 
você acha que elas te tratam diferente 
ou da mesma forma como antes? 

Não contou 
Não tratam diferente 
Sim tratam diferente 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 
3 
9 

(          ) 

33.  Se não contou, por qual(is) motivo(s)? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Não se aplica (contou para as pessoas) 
Não tem (tinha) contatos/coabitantes 

Não sabe /Não quer responder 

 
 
 
1 
2 
9 

(          ) 

34.  
Número de contatos familiares / 
coabitantes que tiveram diagnóstico de 
hanseníase após este caso referência  

_______________________________________  (          ) 

35.  Diabetes mellitus / açúcar no sangue 
Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

36.  
Hipertensão arterial sistêmica / pressão 
alta 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

37.  
Dislipidemia / lipídios, triglicerídeos, 
colesterol 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

38.  Nefropatia / doença dos rins 
Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

39.  Hepatopatia / doença do fígado 
Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

40.  
Tuberculose (todas as formas, além da 
pulmonar) 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 
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41.  Dermatoses (doenças de pele) 

Não 
Sim ___________________________________ 
_______________________________________ 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
 
9 

(          ) 

42.  
Outras doenças / problemas de saúde / 
comorbidades 

Não 
Sim ___________________________________ 
_______________________________________ 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
 
9 

(          ) 

43.  
Realização de intervenção/tratamento 
oftalmológica relacionada à hanseníase 

Não realizou nenhuma intervenção 
Clínica/Medicamentosa 

Cirúrgica 
Ignorado 

0 
1 
2 
9 

(          ) 
(          ) 
(          ) 

44.  
Realização de intervenção/tratamento 
ortopédica relacionada à hanseníase 

Não realizou nenhuma intervenção 
Clínica/Medicamentosa 

Cirúrgica 
Ignorado 

0 
1 
2 
9 

(          ) 
(          ) 
(          ) 

45.  
Se cirurgia ortopédica, qual(is)?  
 
[Inserir ao lado data aproximada] 

Não realizou nenhuma intervenção 
_________________Cirurgias descompressivas 
__________________Transposições tendinosas 
_______________Correção garra rígida da mão 
______________Correção de garra rígida do pé 
____________________________Amputações 
_____________________Cirurgias para escara  
____________________Contraturas articulares  
________________________Reparo de tendão 

Ignorado  
_________________________________Outras 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 

 

46.  
Para você, a hanseníase tem cura 
realmente? 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 

47.  

Apresentou reações hansênicas 
(episódios reacionais)? Se sim, 
especificar o momento do primeiro 
episódio. 
[SE SIM PREENCHER OS 
INSTRUMENTOS 8 e 9 DE REAÇÕES] 

Nunca teve episódio reacional 
Sim (antes/no momento do diagnóstico) 

Sim (durante a PQT) 
Sim (após conclusão/alta da PQT) 

Ignorado 

0 
1 
2 
3 
9 

(          ) 

ABORDAGEM DO PRONTUÁRIO / SINAN 

48.  
Realizou mais de 1 esquema tratamento 
com PQT? 

Não 
Sim PB/PB 

Sim MB/MB 
Sim PB/MB 
Sim MB/PB 

Sim mais de 2 esquemas de PQT ___________ 
Ignorado 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
9 

(          ) 

49.  
Data do início da PQT para hanseníase 
[Colocar mesmo aproximado] 

 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 

 

  

50.  
Número de lesões cutâneas no 
diagnóstico 

_______________________________________  (          ) 

51.  
Número de troncos nervosos acometidos 
no diagnóstico 

_______________________________________  (          ) 

52.  Classificação operacional no diagnóstico 
PB 
MB 

Ignorada 

0 
1 
9 

(          ) 

53.  Baciloscopia no diagnóstico 

Não realizada 
Positiva 

Negativa 
Ignorado 

0 
1 
2 
3 

(          ) 
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54.  Forma clínica no diagnóstico 

Indeterminada 
Tuberculoide 

Borderline 
Virchowiana 

Ignorada 

0 
1 
2 
3 
9 

(          ) 

55.  Grau de incapacidade no diagnóstico 

Grau zero 
Grau 1 
Grau 2 

Não avaliado 
Ignorado 

0 
1 
2 
3 
9 

(          ) 

56.  Escore EHF no diagnóstico 

OD______ 
OE______ 
MD______ 
ME______ 
PD______ 
PE______ 

EHF - FIM______ 
Não avaliado 

Ignorado 

 
 
 
 
 
 
 
1 
9 

(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 

57.  

Data da alta/conclusão da PQT para 
hanseníase [Colocar mesmo aproximado] 
Para as perguntas abaixo, considerar 
último esquema PQT 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 

  

58.  Classificação operacional na alta da PQT 

PB 
MB 

Não se aplica 
Ignorada 

0 
1 
2 
9 

(          ) 

59.  Forma clínica na alta da PQT 

Indeterminada 
Tuberculoide 

Borderline 
Virchowiana 

Não se aplica 
Ignorada 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

(          ) 

60.  Grau de incapacidade na alta da PQT 

Grau zero 
Grau 1 
Grau 2 

Não se aplica 
Não avaliado 

Ignorado 

0 
1 
2 
3 
4 
9 

(          ) 

61.  Escore EHF na alta da PQT 

OD______ 
OE______ 
MD______ 
ME______ 
PD______ 
PE______ 

EHF - FIM______ 
Não avaliado 

Ignorado 

 
 
 
 
 
 
 
1 
9 

(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 
(          ) 

62.  
Presença de intolerância à dapsona 
durante PQT 

Não 
Sim 

Ignorado 

0 
1 
9 

(          ) 

63.  
Número de contatos familiares 
registrados 

_______________________________________  (          ) 

64.  
Número de contatos familiares 
examinados 

_______________________________________  (          ) 

65.  
Número de contatos familiares que 
tiveram diagnóstico de hanseníase após 
este caso referência  

_______________________________________  (          ) 
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66.  

Presença reações hansênicas 
(episódios reacionais)? Se sim, 
especificar o momento do primeiro 
episódio. 
[SE SIM PREENCHER OS 
INSTRUMENTOS 8 e 9 DE REAÇÕES] 

Nunca teve episódio reacional 
Sim (antes/no momento do diagnóstico) 

Sim (durante a PQT) 
Sim (após conclusão/alta da PQT) 

Ignorado 

0 
1 
2 
3 
9 

(          ) 
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ANEXO A – 
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ANEXO B- 
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