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RESUMO 

 

Introdução: A hanseníase caracteriza-se como doença infecciosa crônica que provoca graves 

comprometimentos dos nervos periféricos e causa incapacidades e deformidades que atingem 

os indivíduos em sua capacidade de trabalho e vida social, principalmente aqueles que estão na 

faixa etária economicamente ativa. Abordar pessoas acometidas pela hanseníase perpassa pelo 

olhar da integralidade do cuidado, e a participação social configura-se como um elemento 

fundamental a ser reconhecido na atenção ofertada pelos serviços de saúde. Pelo caráter de 

doença negligenciada, a hanseníase sinaliza ainda a necessidade de abordagem de dimensões 

coletivas e individuais, sendo viável ultrapassar a conduta exclusivamente clínica ao utilizar-se 

a perspectiva da vulnerabilidade. Objetivo: Caracterizar a restrição à participação e contextos 

de vulnerabilidade em pessoas acometidas pela hanseníase no período de 2001 a 2014, nos 

munícipios de Vitória da Conquista e Tremedal - Bahia. Metodologia: Estudo transversal 

descritivo, quantitativo, vinculado a um projeto nacional. Para classificar a restrição à 

participação, foi utilizada a Escala de Participação v.4.6. Foram aplicados instrumentos de 

avaliação clínica e sociodemográfica. Para a consolidação de dados, foram construídas 

máscaras no Epi info 3.5.4 e as análises feitas no programa STATA/SE 13.1. Resultados: 

Foram abordadas 288 pessoas acometidas pela hanseníase em Vitória da Conquista e 46 em 

Tremedal. Maioria do sexo feminino, cor parda, com escolaridade até o ensino fundamental e 

casados/união estável. A maioria com classificação operacional multibacilar (64,98% em 

Vitória da Conquista e 90,62% em Tremedal), forma clínica dimorfa em 43,35% em Vitória da 

Conquista e em Tremedal 40,74% tanto para dimorfa como para virchowiana. As incapacidade 

físicas representam 63,71% em Vitória da Conquista e 74,42% em Tremedal. A restrição à 

participação se mostrou presente em 24,49% em Vitória da Conquista e 33,33% em Tremedal. 

O grau de incapacidade apontou que 58,70% das pessoas com grau 2 possuíam alguma restrição 

à participação em Vitória da Conquista. A forma clínica dimorfa representa 19,59% com 

restrição classificada como leve/moderada e 15,38% com forma clínica virchowiana com 

grande/extrema restrição em Vitória da Conquista. Para Tremedal, a forma clínica Tuberculóide 

representa 33,33% com restrição leve/moderada e 20,00% com restrições leve/moderada e 

grave/extrema com forma clínica virchowiana. As pessoas em inatividade para o trabalho em 

Vitória da Conquista se apresentaram com 39% com alguma restrição e em Tremedal 39,39% 

das pessoas com restrição à participação vivem na extrema pobreza. As vulnerabilidades foram 

categorizadas numa matriz de análise, composta por categorias de dimensões individuais, 

sociais e programáticas. Conclusão: Os serviços de saúde podem incorporar o uso da Escala de 



 

Participação no acompanhamento das pessoas acometidas pela hanseníase, por configurar-se 

como uma ferramenta de fácil aplicação e que propicia ao profissional de saúde aproximar-se 

das questões referentes às situações de vida da pessoa com hanseníase e assim auxiliar no 

planejamento de ações de prevenção e reabilitação. A análise de risco não alcança a 

compreensão da complexidade da vulnerabilidade, devendo se considerar as relações entre 

variáveis, seus contextos e dimensões integrando as pessoas acometidas pela hanseníase em 

todas as possibilidades de ação para redução dos danos causados pela doença.  

 

Palavras-chave: Hanseníase; Participação social; Vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

Introduction: The Hansen's disease is characterized as chronic infectious disease that provokes 

severe disorders of peripheral nerves and causes disability and deformities that reach 

individuals in their ability to work and social life, mainly those who are at an economically 

active age group. Addressing people affected by the Hansen’s disease pervades by the 

completeness of the care and the social participation characterizes itself then as a fundamental 

element to be recognized to the attention given by the public health system. By the characteristic 

of neglected disease, the Hansen's disease also signals the necessity to approach both collective 

and individual dimensions, being viable to surpass the conduct exclusively clinical when using 

the perspective of vulnerability. Objective: to characterize the participation restriction and 

contexts of vulnerability in people afflicted by Hansen's disease in the period of 2001 to 2014, 

in the municipalities of Vitória da Conquista and Tremedal-Bahia. Methodology: Cross-

sectional, descriptive, quantitative study linked to national project. To sort out the participation, 

it was used the scale of Participation v. 4.6. Clinical assessment sociodemografic tools were 

applied. For the data entry masks were built in Epi info 3.5.4 and the analysis made in the 

program STATA/SE 13.1. Results: 288 people affected by Hansen's disease were addressed in 

Vitória da Conquista and 46 in Tremedal. Being most female, brown colored skin, with 

education up to elementary school and married/stable relationship. Most with multibacillary 

operational classification (64.98% in Vitória da Conquista and 90.62% in Tremedal), borderline 

clinical form in 43.35% in Vitória da Conquista and Tremedal 40.74% both for borderline as to 

physical disability, Lepromatous represent 63.71% in Vitória da Conquista and 74.42% in 

Tremedal. The restriction to participation showed to be present in 24.49% in Vitória da 

Conquista and 33.33% in Tremedal. The vulnerabilities have been categorized on an analysis 

matrix composed of categories of individual, social and programmatic dimensions. For the 

context of individual vulnerability and the restriction on social participation, The degree of 

incapacity pointed out that 58.70% of those with level 2 had some restrictions to participation 

in Vitória da Conquista. The borderline clinical form represents 19.59% classified as restricted 

light/moderate and 15.38% with lepromatous clinical form with acute/extreme stint at Vitória 

da Conquista. For Tremedal, Tuberculoid clinical form represents 33.33% with mild/moderate 

restriction and 20.00% with mild/moderate restrictions and severe/extreme with lepromatous 

clinical form. For the socially vulnerable people in inactivity to work in Vitória da Conquista 

showed with 39% with any restrictions and Tremedal 39.39% of the people with restriction to 

participate live in extreme poverty. The vulnerability was expressed in standard analysis, 

composed of categories of individual, social and programmatic dimensions. Conclusion: The 



 

services may incorporate the use of the Scale of Social Participation in the monitoring of people 

affected by Hansen's disease because it is configured as a tool that is easy to apply and allows 

the health professional to approach issues related to the life situations of the person with leprosy 

and thus assist in the planning of prevention and rehabilitation actions. The risk analysis does 

not reach an understanding of the complexity of the vulnerability, and if you consider the 

relationships between variables, their contexts and dimensions by integrating people afflicted 

by Hansen's disease in all the possibilities of action for reducing the damage caused by the 

disease.  

Keywords: Leprosy; Social Participation; Vulnerability. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A atenção à saúde, disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS), necessita 

ultrapassar o cuidado clínico, biomédico. Uma vez que doenças crônicas provocam não só 

efeitos físicos, mas também sociais, como afirmam Sermrittirong e Van Brakel (2014), a 

hanseníase, por ser reconhecidamente uma condição crônica, nos conduz a buscar e 

compreender outras dimensões dessa doença, no intuito de contribuir para a oferta de uma 

assistência verdadeiramente integral.  

Umas das possibilidades de ampliar a assistência à hanseníase é com a inclusão da 

dimensão de participação como uma categoria fundamental, podendo ser abordada em 

diferentes momentos e vivências no processo de adoecimento e ainda potencializar as ações 

voltadas para a reabilitação dessas pessoas (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA 2009). 

Considerando as incapacidades físicas e o estigma associado à hanseníase, conhecer 

a participação social das pessoas acometidas pode servir como elemento de planejamento dos 

programas de monitoramento e avaliação. Ao desenvolver ações de reabilitação, 

aconselhamento, campanhas de educação em saúde, a participação social se  tornaria um 

indicador de avaliação do impacto dessas intervenções desenvolvidas. (VAN BRAKEL et al. 

2006a). 

 

1.1. A qual Participação Social estamos nos referindo? 

 

A utilização do termo participação social no Brasil está fortemente associada à área 

da saúde, especialmente quando falamos sobre a criação do SUS, desde a Constituição de 1988, 

e que tem como referencial em suas diretrizes e princípios fundamentais, conceitos como a 

Integralidade, a Universalidade e a Equidade da atenção à saúde, vinculados em sua essência à 

participação social.  

Nesse âmbito, o conceito de participação social está diretamente relacionado ao 

envolvimento do cidadão como agente de transformação política. A Lei nº 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990, expressa esta perspectiva e “dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde” (BRASIL, 1990).  

Uma vez que essa nova relação se estabelece entre o Estado e a sociedade e que as 

decisões sobre as ações passam a ser negociadas com aqueles que conhecem a realidade da 

saúde em seus próprios territórios, em suas comunidades, encontra-se, então, a real democracia 
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sendo aplicada e vivenciada na prática (ROLIM et al, 2013). 

Tal conceito se reapresenta fortemente no ano de 2014 quando se institui a Política 

Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS). 

O objetivo foi a criação, o fortalecimento e a articulação das estruturas democráticas de 

participação já existentes e sua interface com a administração pública federal e a sociedade 

civil. Tal política pretende manter os espaços já consolidados e ampliar para a participação do 

indivíduo, cidadão, inclusive em ambiente virtual de participação (DELDUQUE; DALLARI; 

ALVES, 2014).  

Essa participação social das pessoas acometidas pela hanseníase na construção de 

políticas públicas e na garantia de seus direitos depende de cada cidadão e/ou movimento social 

para promover uma atuação legítima no âmbito do controle social. Esse contexto é de alta 

relevância, principalmente pelo fato da hanseníase ser uma condição crônica negligenciada e 

um relevante problema de saúde pública.  

Para além dessa participação social, reconhecida como prática do exercício de 

cidadania, do seu papel político, no controle social, existe outra conceituação para o termo que 

é definido e apresentado na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2008. 

A CIF apresenta uma estrutura de conhecimento das funcionalidades e 

incapacidades a partir de quatro componentes: funções e estruturas do corpo, atividades e 

participação. “O modelo da CIF substitui o enfoque negativo da deficiência e da incapacidade 

por uma perspectiva positiva, considerando as atividades que um indivíduo que apresenta 

alterações de função e/ou da estrutura do corpo pode desempenhar, assim como sua participação 

social” (FARIAS; BUCHALLA, 2005).  

 Assim, a conceituação de participação é expressa como sendo o envolvimento em 

situações da vida diária, e restrições na participação como problemas que um indivíduo pode 

experimentar ao se envolver em situações de vida (OMS, 2008). 

Farias e Buchalla (2005) apresentam de maneira sintetizada os principais conceitos 

e terminologias utilizados na CIF (QUADRO 1). 
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Quadro 1 – Conceituações e terminologias dos componentes relatados na CIF 

Fonte: Farias e Buchalla (2005) 

 

Quando a CIF avalia a noção de incapacidade, não se restringindo aos aspectos 

biológicos e efetivamente considera as dimensões individuais e sociais, torna-se um referencial, 

por pensar a pessoa de maneira integral, em todos os seus aspectos biopsicossociais. A CIF 

evita o erro de ser reducionista, quando avalia a noção de incapacidade como sendo 

exclusivamente relacionada ao aspecto biológico e, por  incluir as dimensões individuais e 

sociais, promove a compreensão ampliada das possibilidades da funcionalidade; por essa razão, 

pode ser considerada um modelo biopsicossocial (DI NUBILA, 2010; BREDEMEIER, 2013). 

O termo incapacidade, definido e admitido pela OMS como o reconhecimento de 

que alterações e mudanças no corpo afetam as atividades e a participação social, vem ampliar 

a dimensão do conceito de deficência ou ainda do uso do termo portador de necessidades 

especiais. A presença de incapacidade indica o enfrentamento de algum tipo de limitação ou 

restrição à participação, causado por deficiência e/ou doença crônica. (BREDEMEIER, 2013) 

Ao considerar atividade e participação como componentes dentro de sua estrutura, 

a CIF apresenta nove domínios que contemplam as chamadas áreas da vida, dentro desses 

componentes. A partir do escopo da CIF, das suas definições e principais conceitos, uma 

ferramenta foi construída e validada, em formato de uma escala, para medir se pessoas 

acometidas pela hanseníase, deficiências ou outras condições estigmatizantes, estão tendo 

algum efeito em sua participação social, ou seja, se estão vivenciando algum tipo de restrição 

(PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005).  

A Escala de Participação foi elaborada contendo oito desses domínios, a saber: 
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a) aprendizado e aplicação dos conhecimentos: compartilhar habilidades e 

conhecimento, resolver problemas etc; 

b) comunicação: conversação, expressão de necessidades e ideias, participação em 

discussões etc; 

c) mobilidade: usar o transporte público, frequentar lugares públicos, caminhar, 

capacidade de se deslocar etc; 

d) cuidado pessoal: nutrição, higiene, roupas e aparência; 

e) vida doméstica: serviços de casa, ajuda a outros etc; 

f) interações interpessoais: relacionamentos; 

g) principais áreas da vida: educação, emprego, vida econômica etc; 

h) vida comunitária, social e cívica: vida em comunidade, recreação, lazer, religião, 

vida política.  

 

O Manual da Escala de Participação (2005) discorre sobre causas potenciais de 

restrição, identificando a incapacidade/limitação das atividades, doenças autoestigmatizantes, 

problemas financeiros, falta de equipamento, ambiente, apoio/relacionamentos, atitudes e 

sistemas/políticas/leis. Apresenta ainda que a participação na comunidade refere-se ao 

desempenho de uma pessoa e as atividades em uma situação de grupo e o desempenho do seu 

papel na sociedade (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005). 

Quando se pensa na participação social de uma pessoa atingida pela hanseníase, ou 

outra condição estigmatizante, estamos indo além do olhar clínico, biológico, oferecido pelos 

serviços de saúde; aproxima-se assim das dimensões da vida dessas pessoas, listadas entre os 

domínios propostos na CIF e incorporados na escala.  

A partir da ótica do processo de estigmatização, Van Brakel (2006) propõe que 

medir e avaliar o estigma tem algumas finalidades importantes, entre elas, conhecer a extensão 

ou gravidade em determinados ambientes ou grupos específicos e ainda  as mudanças no 

estigma ao longo do tempo. Por essa razão e para esse fim, sugere a utilização de instrumentos 

de avaliação mais genéricos.  

Diversos instrumentos foram desenvolvidos para avaliar constructos relacionados 

ao estigma, tais como deficiência e participação social, porém nenhum deles mede 

especificamente o estigma relacionado com a deficiência (VAN BRAKEL, 2006). O estigma é 

a principal causa das restrições de participação, mas não é a única. A restrição pode-se agravar 

devido ao efeito incapacitante de deficiências, limitações de atividade ou outras barreiras 

ambientais da participação (VAN BRAKEL et al., 2006).  
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Portanto, uma das formas de se ampliar o enfoque da hanseníase é por meio da 

inclusão da dimensão de participação como uma categoria fundamental que pode ser abordada 

em diferentes momentos e vivências no processo de adoecimento e pode, ainda, potencializar 

as ações voltadas para a reabilitação dessas pessoas (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA, 

2009). 

Para conhecermos os efeitos do estigma em algumas populações, pode-se utilizar, 

portanto, como instrumento de avaliação a Escala de Participação. O Ministério da Saúde (MS), 

por meio do Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH), recomenda o uso da 

Escala de Participação para o acompanhamento dos pacientes, tornando-a instrumento de 

monitoramento e avaliação na rotina dos serviços de saúde. O manual apresenta a escala como 

uma proposta para identificação e quantificação das restrições à participação, percebidas ou 

experimentadas por pessoas acometidas pela hanseníase, por deficiência ou por outra doença 

estigmatizante. (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005; BRASIL, 2008). 

Contudo, o conceito de participação não se encerra nesses dois polos. À exceção do 

que se aplica à esfera política, existem outros espaços em que a participação social é envolvida 

e não se refere exclusivamente ao que a CIF propõe.  

Um inventário de análise dos diferentes conceitos foi realizado e, apesar de algumas 

limitações apontadas, o estudo apresenta reflexões que servem como referencial para a análise 

e discussão acerca da participação social. 

Levasseur et al (2010) defendem que, apesar do interesse na participação social, 

não há acordo em torno de uma definição comum e que muitos conceitos similares vem sendo 

por vezes usado como sinônimo de participação social: participação, engajamento social, 

conexão social, capital social, apoio social, rede social, integração social e envolvimento da 

comunidade. 

Existem dois campos que utilizam o conceito de participação social, a reabilitação 

e a gerontologia. O campo de reabilitação, no caso tendo a CIF como referência, utiliza 

principalmente o conceito de participação social e concentra-se com mais frequência sobre o 

desempenho e, raramente, refere- se às atividades sociais e de grupos ou organizações. No 

campo da gerontologia, há fortemente a referência ao engajamento social, ou seja, às atividades 

comunitárias, produtivas e ao envolvimento em atividades sociais. (LEVASSEUR, et al., 2010) 

Apesar de reconhecer algumas limitações em seu estudo, a conclusão de Levasseur, 

et al., (2010) é que a participação social pode ser definida como o envolvimento de uma pessoa 

em atividades que proporcionam interação com os outros, na sociedade ou comunidade, e de 
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que há níveis de envolvimento que deverão ser considerados ao se referenciar o elemento 

participação social.  

Além de todas as reflexões que advém de processos de conceituação, a Escala de 

Participação define claramente o seu objetivo, as suas indicações de utilização, bem como as 

suas limitações. 

Como a Escala de Participação mede a gravidade das restrições à participação, ela 
pode ser usada para avaliar a necessidade (socioeconômica) de reabilitação de uma 

pessoa. Ela também pode ser usada para avaliar necessidades em grupos de pessoas, 

por exemplo, como parte do planejamento de recursos ou programas, e para pesquisas 

interseccionais (...). A escala oferecerá uma medição quantitativa das suas restrições 

(percebidas) à participação.  Entretanto, ela não oferece uma visão geral compreensiva 

de todas as áreas da vida onde deve haver problemas que necessitam de uma 

intervenção de reabilitação holística. Será necessária uma entrevista em profundidade 

para fazer uma avaliação compreensiva de todos os problemas que precisam ser 

tratados (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005. p3-4).  

 

 

Assim, a partir do que a CIF considera como componente, a participação a que se 

refere a Escala de Participação inclui a participação na comunidade, o desempenho dos papéis 

sociais, inclusive em situações de grupo. A partir dessa consideração, o planejamento de 

intervenções de reabilitação pode partir da identificação, por meio da escala, de uma condição 

expressa de restrição à participação. Assim, configura-se como uma ferramenta passível de se 

avaliar as necessidades de cada pessoa, monitorar evolução e avaliar impacto das intervenções 

promovidas (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005). 

 

 

1.2 A Hanseníase 

 

Devido a sua magnitude e seu alto poder incapacitante, causado pela ação de 

Mycobacterium leprae, a hanseníase configura-se como um problema de saúde pública e 

caracteriza-se como doença infecciosa crônica que provoca graves comprometimentos dos 

nervos periféricos, podendo evoluir para incapacidades e deformidades que vão atingir os 

indivíduos em sua capacidade de trabalho e vida social, principalmente aqueles que estão na 

faixa etária economicamente ativa (BRASIL, 2002; 2008).  

Doenças infecciosas tem em sua história uma série de eventos geradores de 

exclusão social e são frequentemente associados a altos níveis de estigmatização. A hanseníase, 

por sua própria condição de doença, as incapacidades físicas permanentes e as deformidades a 

ela associadas, é apontada como principal responsável pelo estigma social e pela discriminação 
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dos pacientes e de suas famílias em muitas sociedades (STEVELINK, VAN BRAKEL, 

AUGUSTINE, 2011; BARBOSA, 2009).   

As incapacidades físicas são sentidas e vivenciadas nas limitações cotidianas, o que 

acaba por promover a sensação de ser incapaz, de ser limitado para as atividades da vida diária, 

refletindo diretamente na produção socioeconômica. Assim, o estigma social da hanseníase se 

manifesta ao provocar mudanças na vida, seja em decorrência dos episódios reacionais, seja 

pelas incapacidades físicas instaladas. Muitas significações ainda presentes refletem o modelo 

clínico reducionista, na medida em que a pessoa se vê compartimentada, impedindo que a 

prática do cuidado com a saúde promova o cuidado integral das pessoas acometidas pela 

hanseníase (PEREIRA, 2013). 

Além de ser uma doença reconhecida pelo processo histórico de exclusão, encontra-

se inserida no rol de doenças negligenciadas. É uma doença esquecida, acomete as pessoas das 

regiões mais pobres do mundo, tem baixo investimento em pesquisas e ainda muitos dos 

diagnósticos são realizados tardiamente, fator que contribui para a ocorrência dessas 

deformidades e incapacidades, indicando a fragilidade dos sistemas de saúde. (SOUZA, 2010; 

BRASIL, 2013). 

A hanseníase ainda apresenta desafios importantes para o seu enfrentamento e 

redução dos seus impactos, mesmo com o advento da poliquimioterapia (PQT). 

A Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação/Departamento de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis/Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (CGHDE/DEVIT/SVS/MS) estabelece as diretrizes para vigilância, atenção e 

eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, por meio da composição de 

elementos essenciais que buscam a redução da carga da doença, quais sejam:  

a) educação em saúde; 

b) investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno de casos; 

c) tratamento até a cura; 

d) prevenção e tratamento de incapacidades; 

e) vigilância epidemiológica; 

f) exame de contatos, orientações e aplicação de BCG. 

Entre os objetivos das diretrizes está o aprimoramento e a qualificação do 

atendimento integral, seja no âmbito da atenção básica nos serviços especializados, 

ambulatórios e/ou nos hospitais. Em cada uma das ações propostas para a redução, destaca-se 

a Prevenção e Tratamento de Incapacidades que inclui medidas para prevenir a ocorrência dos 
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danos advindos da hanseníase, sejam físicos, emocionais e/ou socioeconômicos (BRASIL, 

2016). 

Devido ao impacto causado pela presença de incapacidades físicas instaladas nas 

pessoas acometidas pela doença, a atenção a esse aspecto já se apresentava como foco no 

planejamento da eliminação da hanseníase.  

Historicamente a OMS, por meio de um conjunto de ações agrupadas em 

documento denominado Estratégia Global, apresenta proposições de ordem prática e 

explicativa que orientam os planos e programações no enfrentamento da hanseníase. 

Na Estratégia que engloba o período de 2011 a 2015, destaca-se que a avaliação da 

carga da hanseníase deve ser vista não apenas por meio das medidas epidemiológicas de 

incidência, que é o número de pessoas que desenvolvem a doença durante um determinado 

período de tempo, mas também pelo coeficiente de detecção de casos novos e da prevalência 

da doença - número de pessoas em tratamento registrado. A OMS propõe que a carga da doença 

possa ser também olhada sob a ótica das pessoas acometidas pela hanseníase.  

 
As complicações da hanseníase podem levar a incapacidades nas mãos e nos pés e, 

algumas vezes, à cegueira. Esses problemas físicos são muitas vezes ofuscados pela 

rejeição social e sofrimento mental causados pelo estigma que persiste, em diversas 

comunidades, em torno dessa doença tratável. (...) Muitas dessas incapacidades 

podem ser prevenidas, e a Estratégia Global Aprimorada, novamente, clama por 

maiores esforços para reduzir essa “carga”, diminuindo, por meio da detecção 

precoce, o número de casos novos que são diagnosticados com incapacidades, o 

aprimoramento do tratamento de complicações agudas e crônicas causadas pelas 
reações hansênicas, a reabilitação de pessoas com incapacidades, e a luta contra o 

estigma e a discriminação onde quer que eles existam (OMS, 2010. p.4). 

 

 

O documento mais atual, Estratégia Global para a Hanseníase (2016-2020), propõe 

ações de aceleração rumo a um mundo sem hanseníase e busca enquadrar- se aos princípios da 

OMS, na oferta de “cobertura universal de saúde, com ênfase em crianças, mulheres e 

populações vulneráveis”. (OMS, 2016) 

 Estruturada em três pilares, a Estratégia visa fortalecer o controle, a coordenação e 

a parceria do governo, combater a hanseníase e suas complicações e combater a discriminação 

e promover a inclusão. 

 A Estratégia Global para Hanseníase vem ainda contribuir diretamente para com 

esforços das ações do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, especificamente ao objetivo 

3, Saúde e Bem Estar: “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades.” Dentro desse objetivo, entre as metas propostas, a hanseníase está contemplada 

no item 3.3: “Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças 
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tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras 

doenças transmissíveis” (OMS, 2016) . 

Não obstante os empenhos dispensados para a redução da carga da doença, a 

hanseníase ainda se mantém como importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, 

onde centenas de milhares de casos novos são diagnosticados todos os anos. No Brasil foram 

diagnosticados 31.064 casos novos da doença no ano de 2014, correspondendo a 14% do total 

de casos novos no mundo (213.899), colocando-o em segundo lugar entre os países mais 

endêmicos, atrás apenas da Índia (WHO, 2015). 

Os dados de notificação do Sistema de Informação de Agravos e Notificação 

(SINAN) aponta que a Bahia notificou 2.632 casos novos em 2014 (dados não publicados). O 

Município de Vitória da Conquista notificou, no mesmo ano, 35 casos e Tremedal notificou 4 

casos (dados não publicados). Ainda segundo os dados, a taxa de detecção geral de casos novos 

no Estado da Bahia, no ano de 2014, foi considerada alta endemicidade (dados não publicados), 

segundo os parâmetros adotados pelo MS (10,00 a 19,99/100.000 habitantes), de acordo com a 

série histórica apresentada no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Coeficiente de casos novos de hanseníase, no período de 2001 a 2014, no Estado 

da Bahia e municípios de Vitória da Conquista e Tremedal. 

 

Fonte: SINAN/SVS-MS (dados não publicados) 

 

O Município de Vitória da Conquista apresentou o coeficiente de detecção de casos 

novos também como alta endemicidade e Tremedal teve o coeficiente de detecção considerado 
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com endemicidade muito alta, de acordo com os parâmetros do MS (20,00 a 39,99/100 mil 

habitantes).  

 A proporção de casos de hanseníase com grau II de incapacidade física, no  

momento do diagnóstico, entre os casos notificados e avaliados no ano, é um indicador que 

sinaliza a efetividade das atividades de detecção oportuna e/ou precoce de casos. Os parâmetros 

definidos pelo Ministério da Saúde consideram alto quando maior ou igual a 10%, médio de 5 

a 9,9% e baixo quando menor que 5%. A tendência de queda da taxa de casos novos com grau 

2 de incapacidade indica a redução da magnitude da doença (BRASIL, 2016). 

 O gráfico 2 refere-se ao coeficiente de casos novos de hanseníase com grau II de 

incapacidade; este indicador permite avaliar as deformidades causadas pela hanseníase na 

população geral.  

 Nota-se que o Estado da Bahia mantém esse indicador classificado como baixo. O 

Município de Vitória da Conquista apresenta redução desse indicador a partir do ano de 2008, 

porém um incremento desse coeficiente nos anos de 2013 e 2014 (dados não publicados). 

Tremedal, notadamente, só apresenta registro no ano de 2007, levando à suspeição de 

inconsistência na avaliação do GI nos casos novos ou subnotificados (dados não publicados). 

 

Gráfico 2 – Coeficiente de casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física, no 

momento do diagnóstico, no estado da Bahia e nos municípios de Vitória da Conquista e 

Tremedal nos anos de 2001 a 2015.  

Fonte: SINAN/Hanseníase Bahia, 2015 (dados não publicados) 

 Pelo fato da hanseníase ter a distribuição espacial concentrada nas regiões mais 

pobres do país, a sua maior detecção ocorre nos segmentos mais empobrecidos da população, 
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onde se encontram condições socioeconômicas desfavoráveis, condições precárias de vida e de 

saúde o que acaba por facilitar a contaminação e disseminação do bacilo (LOPES E RANGEL, 

2014).  

Conhecer a dinâmica de transmissão nos diferentes espaços, os indicadores e o 

perfil sociodemográfico propicia estratégias para o planejamento, monitoramento e avaliação 

de ações em saúde, direcionando-as para a realidade local, buscando minimizar as iniquidades 

em saúde.  

 

1.3 Vulnerabilidade 

 

A epidemiologia utiliza o conceito de risco e desdobra, para além da dimensão 

individual, a sua aplicação para análise dos segmentos grupais, operando como solução 

estratégica em ações de prevenção e controle de algumas doenças. Fora assim na epidemia da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), campo em que se destaca mais fortemente o 

uso desse referencial. No entanto, a utilização desse conceito mostra-se, além de tecnicamente 

limitado, capaz de produzir respostas de estigma, preconceito e discriminação. Essa fragilidade 

do uso conceito de risco, aplicado em certas condições e populações, apontou a necessidade de 

transformação e revisão do conceito, na medida em que o que estava posto não mostrava 

consonância com o avanço da epidemia da AIDS e, portanto, não produzia as respostas 

esperadas (AYRES, 2003). 

Nessa perspectiva, surge o conceito de vulnerabilidade que vem promover a 

reflexão sobre a chance de exposição das pessoas com  maior suscetibilidade ao processo de 

adoecimento, considerando-se os aspectos individuais, mas também ampliada para os aspectos 

do indivíduo e a sua relação com o coletivo  e, “de modo inseparável, menor disponibilidade de 

recursos de todas as ordens para sua proteção” (AYRES, 2006; 2009). 

A vulnerabilidade propõe uma síntese, a partir de um processo que reúna elementos 

diferentes, abstratos, porém particularizada e que alcance um todo coerente entre os fenômenos, 

especialmente aqueles que seriam excluídos ou deixados de lado pelo conceito de risco. A 

validade de estudos de vulnerabilidade baseia-se na particularidade das relações e da 

identificação de situações que revelem a suscetibilidade das pessoas ao adoecimento, a partir 

do conhecimento das partes que compõem o todo, não apenas explicadas pela soma dos seus 

componentes (AYRES, 2003). 

A dimensão de vulnerabilidade surge como uma alternativa frente ao referencial do 

conceito de risco, possibilitando renovar as práticas preventivas e de promoção da saúde com 
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foco na atenção integral, olhando a situação em toda a sua condição holística completa 

(OVIEDO; CZERESNIA, 2015). 

Assim, pode-se conhecer as situações de vulnerabilidade, a partir da dimensão do 

indivíduo e do local social por ele ocupado. Parte daí a possibilidade analítica da 

vulnerabilidade, não apenas para a Aids, mas ampliada para outros processos de adoecimento, 

porquanto propicia reflexões que podem contribuir para a construção de políticas de saúde a 

partir da coletividade (SÁNCHEZ E BERTOLOZZI, 2007). 

Ayres (2009) apresenta as possibilidades analíticas da vulnerabilidade por meio de 

três dimensões articuladas e indissociáveis, por considerar  que o modelo de explicação 

determinista não contempla a totalidade da compreensão do processo saúde-doença e conclui 

que essas dimensões “orientam a identificação e articulação de elementos explicativos para 

conhecer e responder aos agravos à saúde.”  

Assim, o autor define a vulnerabilidade individual, tomando como ponto de partida 

as possibilidades de um indivíduo qualquer experimentar um dado processo de adoecimento ou 

se proteger dele, envolvendo aspectos que vão da constituição física ao modo de vida desse 

indivíduo, entendendo-se esse último aspecto como fundamental para a totalidade da 

compreensão dessa dimensão, ao considerar o grau e qualidade da informação de que uma 

pessoa dispõe sobre os aspectos de saúde em questão, sua motivação e habilidade para elaborar 

essas informações e incorporá-las a suas práticas cotidianas e, finalmente, as condições 

objetivas de que dispõe para transformar essas práticas. 

A vulnerabilidade social refere-se diretamente aos “aspectos contextuais, remete 

inexoravelmente a aspectos materiais, culturais, políticos, morais que dizem respeito à vida em 

sociedade (...) São aspectos que permitem melhor compreender as práticas dos indivíduos e 

suas relações com os processos de adoecimento” (AYRES, 2009. p.27). 

E, por fim, Ayres (2009) refere-se à vulnerabilidade programática num plano que 

se busca justamente avaliar como, em dadas circunstâncias sociais, as instituições, 

especialmente aquelas de saúde, educação, bem-estar social e cultural, atuam como elementos 

que reduzem, reproduzem ou aumentam as condições de vulnerabilidade dos indivíduos em 

seus contextos. 

A vulnerabilidade se apropria dos elementos dos processos saúde doença, 

ampliando o enfoque dado sob a perspectiva dessas três dimensões e traz a compreensão 

analítica de como pessoas, grupos ou comunidades afetadas por uma condição de saúde, num 

dado momento, experienciam esse processo e, além disso, como podem agir, atuar em 
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transformações, sejam pessoais, sociais ou nos serviços de saúde, buscando reduzir, prevenir, 

seja a doença ou os danos por ela provocados (AYRES, 2009). 

A saúde coletiva pode utilizar a abordagem da vulnerabilidade para promover um 

outro olhar sobre as condições de saúde. Como no caso da hanseníase, o olhar sobre o processo 

de adoecimento deve ultrapassar a determinação do agente biológico, deve passar a não 

restringir o olhar sobre a causalidade e, sim, relacionar os aspectos físicos (pré-disposição 

genética, grau de imunidade), sociais e econômicos, culturais, psíquicos, bem como a 

estruturação dos serviços institucionais, da oferta de políticas públicas que considerem esses 

mesmos aspectos na oferta de tratamento (LOPES E RANGEL, 2014). 

A participação social, sendo um elemento inerente à condição humana, tal qual a 

vulnerabilidade, merecem ser reconhecidas, desveladas, não somente do ponto de vista 

epidemiológico, mas sob o olhar das ciências sociais e humanas. Revelar outras necessidades 

sinalizadas por essa população, especialmente pelas condições de vida a que estão submetidas 

e pela possibilidade de ir além do que o cuidado biológico oferece, reforça a importância de 

conhecermos os contextos de vida das pessoas acometidas pela hanseníase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 
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A experiência profissional como psicóloga foi permeada pela atuação na assistência 

aos programas vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social (antigo Programa Sentinela 

e Centro de Referência da Assistência Social - CRAS), à Secretaria de Saúde (Centro de 

Referência em DST/HIV/AIDS/HV), além da atuação em organização não governamental, 

perpassando por temáticas diversas no universo da adolescência, especialmente sexualidade e 

direitos humanos. Essa trajetória de 16 anos possibilitou a aproximação com um universo amplo 

de temáticas, populações e doenças. No entanto, a hanseníase não havia se mostrado, nunca 

antes sinalizado alguma possibilidade de olhar e cuidado da psicologia. Em 06 anos de atuação 

no serviço de HIV/AIDS, convivi geograficamente ao lado do serviço de Dermatologia 

Sanitária e, em nenhum momento, havia me deparado com uma história sequer de vida que 

trouxesse a temática ao meu olhar.  

O Projeto IntegraHans inseriu o Município de Vitória da Conquista em seu campo 

de atuação com uma nova possiblidade de investigação das pessoas acometidas pela hanseníase, 

em decorrência de um estudo anterior realizado com pesquisa operacional e concluído em 2014. 

No momento da apresentação do projeto, foi possível conhecer e visualizar o estigma, o peso e 

a carga de uma história milenar construída na exclusão social e, naturalmente, associar ao 

estigma também vivenciado na assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS, espaço de 

atuação à época da apresentação do projeto. 

No entanto, reconheço que o que temos hoje em termos de estrutura na assistência 

especializada ao HIV/AIDS, com tão poucos anos de epidemia, quando comparado à história 

da hanseníase, aproxima- se muito mais da integralidade no cuidado preconizado pelo SUS.  

A hanseníase está claramente circundada por preconceito, estigma e 

desconhecimento do real impacto que provoca na vida das pessoas acometidas, seja nos 

aspectos mais íntimos, seja em sua vida social e de trabalho, seja em sua relação familiar, seja 

na comunidade em que se vive. É uma doença que invade o particular e impõe a necessidade 

de se olhar para o social, o local onde está inserido, muitas vezes imperando a necessidade de 

revelação de sua condição de saúde aos seus, para alcance do cuidado preconizado.  

O modo como cada pessoa lidará com esse diagnóstico, o caminho percorrido para 

o cuidado e as necessidades de suporte que podem ser ofertados dependerá exclusivamente de 

como essa pessoa será acolhida, aconselhada e cuidada, do como o sistema de saúde a insere e 

como a percebe, não somente dentro do que está estabelecido, do que é preconizado em tópicos 

em manuais.   
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O adoecimento da hanseníase vai além do corpo físico e esse olhar ampliado está, 

na maioria das vezes, encoberto. Na assistência às pessoas acometidas pela hanseníase todo o 

modelo de cuidado foca suas ações, essencialmente a partir da busca do diagnóstico precoce, 

da oferta de tratamento, avaliação de contatos intradomiciliares, da prevenção de incapacidades 

e na educação em saúde. No entanto, deve-se considerar os outros elementos que são inerentes 

à história da doença que a colocam, inclusive, no rol de doenças negligenciadas. 

Inicio o direcionamento desse estudo, partindo da suposição de que, na prática, os 

serviços que compõem a rede de atenção à saúde não reconhecem, como elementos 

fundamentais, as dimensões individuais, sociais, históricas e culturais para oferecer uma 

abordagem integral às pessoas acometidas pela hanseníase  

Não é o bastante que olhemos para a doença, mas essencialmente a relação que se 

produz com essa ocorrência. Alguns elementos são abordados quando se busca conhecer os 

efeitos ou consequências da hanseníase na vida das pessoas acometidas, entre eles a qualidade 

de vida, o estigma e também a participação social.  

No entanto,  é preciso conhecer outros elementos que gravitam em torno de doenças 

estigmatizantes que podem acabar por contribuir para a ampliação dessa estigmatização 

promovendo, por vezes, a inter-relação de circunstâncias relacionadas à vulnerabilidade. 

Não há estudos realizados em Vitória da Conquista e Tremedal que possam 

evidenciar e relacionar em que medida aspectos da vida das pessoas acometidas pela hanseníase 

estão sendo impactados por essa condição de saúde e outros fatores associados. 

Assim, esse estudo nasce do interesse em conhecer novos aspectos, além do que a 

trajetória profissional havia me permitido, e da necessidade emergente de desenvolver estudos 

que apresentem e constatem a importância de conhecer outros aspectos associados ao processo 

de condições de saúde, tal qual a hanseníase. 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 
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Caracterizar a restrição à participação e contextos de vulnerabilidade em pessoas acometidas 

pela hanseníase, no período de 2001 a 2014, dos munícipios de Vitória da Conquista e Tremedal 

- Bahia. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Descrever o perfil sociodemográfico e clínico das pessoas acometidas pela hanseníase 

diagnosticadas no período de 2001 à 2014. 

2. Classificar a restrição à participação. 

3. Caracterizar a associação entre restrição à participação e fatores sociodemográficos e 

clínicos.  

4. Caracterizar contextos de vulnerabilidade a partir das dimensões individuais, sociais e 

programáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 
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4.1 Tipo de estudo 

 

Este estudo compõe parte do projeto de pesquisa “IntegraHans – Norte/Nordeste: 

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”, que se caracteriza como estudo transversal de análise 

descritiva e analítica, com abordagem quantitativa.  

 

4.2 Desenho do Estudo 

 

O projeto IntegraHans incluiu estudos epidemiológicos quantitativos de base 

populacional, no período de 2001 a 2014, além de estudos operacionais. Todo o processo de 

desenvolvimento dos estudos operacionais, epidemiológicos e qualitativos foi aninhado a partir 

dos estudos de base. (Diagrama 1) 

 

Diagrama 1 – Desenho dos estudos de base do Projeto IntegraHans Norte e Nordeste 

Fonte: Projeto IntegraHans Norte Nordeste 
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Além dos estudos de base foram desenvolvidos três subestudos (Diagrama 2) que 

englobam dimensões como os aspectos epidemiológicos e operacionais, os aspectos clínicos e 

os aspectos psicossociais. No subestudo 3, está inserido o objeto de estudo que desenvolveu a 

dimensão da participação social e os contextos de vulnerabilidade em pessoas acometidas pela 

hanseníase a partir da Escala de Participação, instrumento sociodemográfico e de abordagem 

social do domicílio. 

 

Diagrama 2 – Desenho dos subestudos do Projeto Integrahans Norte e Nordeste 

Fonte: Projeto IntegraHans Norte Nordeste 

 

4.3 Local do estudo 

 

No Estado da Bahia, as cidades contempladas com o projeto IntegraHans foram 

Vitória da Conquista e Tremedal. Ficam localizadas na região Nordeste do país, 

especificamente na Região Sudoeste do Estado da Bahia.  

Os últimos dados sociodemográficos do Município de Vitória da Conquista são 

datados de 2010. O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, plataforma online, 

disponibiliza para consulta, além do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, outros 

indicadores como demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDHM) é composto por três 

indicadores, saúde/longevidade, educação e renda. Tais indicadores se constituem em requisitos 

importantes ao se considerar a expansão das liberdades das pessoas, no que se refere à 

oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e a possibilidade de 

possuir um padrão de vida digno. (PNUD, 2013c). 

 

4.3.1 Caracterização do Município de Vitória da Conquista 

 

Vitória da Conquista, de acordo com a última estimativa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2015, possui 343.230 habitantes, com uma área 

de 3.704,018 km², densidade demográfica de 91,41 hab./km² (IBGE, 2015).  

 

Figura 1 – Localização geográfica dos municípios de Vitória da Conquista e Tremedal no 

Estado da Bahia, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Integrahans Norte Nordeste 

 

 Vitória da Conquista é a 3a maior cidade do estado, distante aproximadamente 510 

km da capital. É localizada em um entroncamento rodoviário, centro de um cruzamento no 

sentido Norte-Sul do país (BR 116) e Leste-Oeste do Estado (BA 262), constituindo-se em um 
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ponto de passagem para as principais cidades da Bahia, do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. 

O município possui a 6ª maior economia da Bahia, com participação de 2,29% no Produto 

Interno Bruto (PIB) estadual.  

 Em 2010, o IDHM de Vitória da Conquista foi de 0,678, o que coloca o município 

na classificação de Desenvolvimento Humano Médio, de acordo com a faixa estabelecida que 

varia entre 0,600 e 0,699. No caso de Vitória da Conquista, o indicador que mais contribui para 

o IDHM é a longevidade, seguido de renda e educação. (PNUD, 2013a). 

A maior parte da população está concentrada na Zona Urbana (89,53%), porém o 

município possui população rural (10,47%) distribuída por 284 povoados em 12 distritos rurais. 

A maioria da população é do sexo feminino, cerca de 51,81%, segundo dados do último censo 

demográfico (PNUD, 2013a). 

 

Tabela 1 – População total, por gênero e localização, Vitória da Conquista – BA, 2010. 
População População (2010) % do Total (2010) 

População total 306.866 100 

População residente masculina 147.879 48,19 

População residente feminina 158.987 51,81 

População urbana 274.739 89,53 

População rural 32.127 10,47 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 A distribuição da população por faixa etária, figura 2, apresenta sua maior 

concentração entre a faixa de 15 a 64 anos de idade, representando 68,04% da população. Os 

menores de 15 anos representam 25,02%, e a população de 65 anos ou mais compreende 6,94% 

(PNUD, 2013a).  

Figura 2 – Distribuição por sexo segundo grupos de idade, Vitória da Conquista – BA, 2010. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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 A escolaridade do município é apresentada no gráfico 3, por meio da proporção de 

crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos. Esses dados indicam 

a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõem o IDHM 

Educação. (PNUD, 2013a). 

Gráfico 3 – Fluxo escolar por faixa etária, Vitória da Conquista – BA, 2010. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 Outro indicador sintetizador da frequência da população em idade escolar é a 

expectativa de anos de estudo, que nada mais é do que o número de anos de estudo de uma 

criança que inicia a vida escolar no ano de referência até atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 

e 2010, o município apresentou crescimento desse indicador, passando de 7,86 anos para 8,75 

anos. O Estado da Bahia acompanha tal crescimento e passou de 7,28 anos para 8,63 anos 

(PNUD, 2013a). 

 O gráfico 4, a seguir, apresenta a situação de escolaridade do município em 2010. 

Nota-se que a maioria da população possui ensino fundamental incompleto com alfabetização, 

seguido do ensino médio completo e superior incompleto que representam 23,03% (PNUD, 

2013a). 
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Gráfico 4 – Escolaridade da população com 25 anos ou mais, Vitória da Conquista – BA, 

2010. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 No que se refere ao indicador de renda, pobreza e desigualdade, no ano de 2010 a 

renda per capita foi de R$ 555,66 e 5,6% da população que se encontrava na faixa de 

extremamente pobres e 18,07% na faixa de pobres. O índice de Gini, indicador que sinaliza a 

concentração de renda, varia de 0 a 1, sendo que 0 significa total situação de igualdade, em que 

todos possuem a mesma renda, e 1 indica total desigualdade, quando a renda de um lugar está 

concentrada em uma pessoa. Em Vitória da Conquista, o Índice de Gini foi de 0,55 (PNUD, 

2013a). 

Para o contexto de trabalho, apresentado na Tabela 2, o indicador é a taxa de 

atividade da população, com 18 anos ou mais, que indica a condição de inserção na faixa de 

pessoas economicamente ativas e, ainda, a taxa de desocupação aponta aqueles que são 

considerados economicamente ativos, mas que se encontram desocupados (PNUD, 2013c).  

 

Tabela 2 – Taxa de atividade da população com 18 anos ou mais, Vitória da Conquista –BA, 

2010. 
Contexto de trabalho % 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 68,53% 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 8,87% 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 50,21% 

Ocupados com ensino fundamental completo - 18 anos ou mais 56,41% 

Ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 39,19% 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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 As condições de habitação são apresentadas, a partir de indicadores relacionados ao 

fornecimento de água, energia elétrica e coleta de lixo (PNUD, 2013c).  

 

Gráfico 5 – Indicadores de habitação, Vitória da Conquista – BA, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

O sistema de saúde de Vitória da Conquista, desde 1999, foi municipalizado e conta,  

na estrutura dos serviços de atenção básica (AB), com o Programa Saúde da Família (PSF) 

como a base do Sistema Municipal de Saúde. O programa tem como cerne: o atendimento 

preventivo e clínico para toda a família, ser a principal porta de entrada para o sistema público 

de saúde e, ainda, ser o responsável por referenciar os usuários aos outros serviços da rede de 

atenção à saúde. O município dispõe de 14 Unidades de Saúde da Família (USF), totalizando 

38 equipes, representando uma cobertura de 63% da zona urbana, e com 15 equipes que 

contemplam 100% da zona rural.  

Além dos serviços de Saúde da Família, o município dispõe do Serviço de 

Tisiologia e Dermatologia Sanitária, cuja proposta está voltada para a atuação direcionada à 

prevenção, assistência e diagnóstico da tuberculose e hanseníase.  

 

4.3.2 Caracterização do Município de Tremedal 

 

Também localizado na região Sudoeste da Bahia, o Município de Tremedal possui 

para 2015 uma população estimada em 18.187 habitantes, com uma área de 2.018,718 km², 

densidade de 10,14 hab./km² (IBGE, 2015).  
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 Em 2010, o IDHM de Tremedal foi de 0,528, o que coloca o município na 

classificação de Desenvolvimento Humano Baixo, de acordo com a faixa estabelecida a qual 

varia entre 0,500 e 0,599. Para Tremedal, o indicador que mais contribui para o IDHM é 

Longevidade, seguida de Renda, e depois pela Educação (PNUD, 2013b). 

 A maior parte da população está concentrada na Zona Rural (76,87%). A maioria 

da população é do sexo masculino, cerca de 50,10%, segundo dados do último censo 

demográfico (PNUD, 2013b). 

 

Tabela 3 – População total, por gênero e localização, Tremedal – BA, 2010. 
População População (2010) % do Total (2010) 

População total 17.029 100 

População residente masculina 8.532 50,1 

População residente feminina 8.497 49,9 

População urbana 3.939 23,13 

População rural 13.090 76,87 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 A distribuição da população por faixa etária, figura 3, apresenta sua maior 

concentração entre a faixa de 15 a 64 anos de idade, representando 64,24% da população. Os 

menores de 15 anos representam 22,98% e a população de 65 anos ou mais compreende 2,78% 

(PNUD, 2013b). 

 

Figura 3 – Distribuição por sexo segundo grupos de idade, Tremedal – BA, 2010.  

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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 A proporção de crianças e jovens, frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos, indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o 

IDHM Educação de Tremedal, indicada no gráfico 6. A expectativa de anos de estudo em 

Tremedal, entre 2000 e 2010, apresentou crescimento e passou de 4,79 anos para 7,34 anos 

(PNUD, 2013b). 

Gráfico 6 – Fluxo escolar por faixa etária, Tremedal – BA, 2010. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 O gráfico 7 apresenta a situação de escolaridade do Município de Tremedal em 

2010. Nota-se que a maioria da população possui ensino fundamental incompleto com 

alfabetização, seguindo por fundamental incompleto sem alfabetização que representa 39,23 %. 

Uma parcela de 12,51% encontra-se com ensino fundamental completo, avançando até o ensino 

superior completo (PNUD, 2013b).  
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Gráfico 7 – Escolaridade da população com 25 anos ou mais, Tremedal – BA, 2010. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

  

 O indicador de renda, pobreza e desigualdade, no ano de 2010, indica que a renda 

per capita foi de R$ 237,30 e 42,90% da população encontrava- se na faixa de extremamente 

pobres e 24,25% na faixa de pobres. O índice de Gini foi de 0,48 (PNUD, 2013b).  

 A taxa de atividade relacionada ao indicador de trabalho da população com 18 anos 

ou mais, apresentado na tabela 4, indica a condição de inserção na faixa de pessoas 

economicamente ativas e, ainda, a taxa de desocupação aponta aqueles que são considerados 

economicamente ativos, mas que se encontram desocupados. (PNUD, 2013c). 

 

Tabela 4 – Taxa de atividade da população com 18 anos ou mais, Tremedal – BA, 2010. 
Contexto de trabalho % 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 51,14% 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 10,93% 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 11,69% 

Ocupados com ensino fundamental completo - 18 anos ou mais 25,79% 

Ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 15,23% 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 Os indicadores relacionados ao fornecimento de água, energia elétrica e coleta de 

lixo, em Tremedal, estão descritos no gráfico 8 (PNUD, 2013c). 
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Gráfico 8 – Indicadores de habitação, Tremedal – BA, 2010. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Tremedal mantinha a saúde centralizada na sede do município por meio dos 

serviços de uma unidade mista de saúde, uma unidade de saúde da família, atendendo à sede, e 

o centro de saúde atendendo a zona rural até o ano de 2011, quando então foram inauguradas 

quatro unidades de saúde na zona rural do município, uma vez que a maioria de sua população 

é predominantemente rural. As novas unidades de saúde são localizadas nos distritos de Lagoa 

Preta, Povoado de São Felipe, São João dos Britos e Furado da Cancela. Atualmente existem 

seis Unidades de Saúde da Família, compostas por equipe multiprofissionais que realizam 

atendimentos nas USF e, de forma itinerante, nas localidades onde não há unidade e são de 

difícil acesso.   

As pessoas com suspeita de hanseníase eram encaminhadas para Serviço de 

Tisiologia e Dermatologia Sanitária em Vitória da Conquista, para diagnóstico e contra 

referenciados para acompanhamento do tratamento no município. Desde 2011, o município 

vem assumindo a parte de diagnóstico e tratamento da hanseníase, encaminhando para o serviço 

em Vitória da Conquista somente os casos de episódio reacionais.  

 

4.4 População do Estudo 

 

 A pesquisa contemplou pessoas acometidas pela hanseníase em diferentes estágios 

em relação ao tratamento de PQT: pós-alta recente e pós-alta tardia, cadastrados no SINAN no 
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período de 2001 a 2014. Para inclusão nesse estudo, foram considerados todos os indivíduos 

notificados e maiores de 15 anos de idade, por ser a idade mínima recomendada para a aplicação 

da Escala de Participação. 

 

4.4.1 Definição da população 

  

 Foram definidos os seguintes critérios para que os casos fossem incluídos no 

registro da pesquisa com cadastro de código identificador (ID): 

a) casos de hanseníase notificados no SINAN, no período entre 2001 e 2014, 

localizados e abordados com pelo menos 1 membro da família sendo avaliado 

pela equipe (ID IntegraHans); 

b) casos que vieram a óbito, mas com 1 membro da família sendo avaliado pela 

equipe (ID Integrahans). 

Os critérios de exclusão foram: 

a) casos de óbito e nenhum membro familiar avaliado (IntegraHans); 

b) casos com endereço não localizado; 

c) pessoas acometidas por hanseníase notificadas fora do período da pesquisa; 

d) pessoas com outras condições de saúde que impedissem a compreensão plena 

em relação ao conteúdo dos instrumentos/exame físico realizado. 

4.5 Procedimentos 

O projeto IntegraHans Norte/Nordeste teve início em dezembro de 2013, no estado 

de Rondônia, nas cidades de Cacoal e Rolim de Moura. Em março de 2014, foi realizado o 

piloto para pré-teste dos instrumentos, momento em que foi possível atuar nesse campo, junto 

com os demais pesquisadores locais, e participar do planejamento das atividades como 

preparação para o desenvolvimento da pesquisa no campo do Estado da Bahia, onde as 

atividades tiveram início em outubro de 2014, com formação de grupo de estudo em hanseníase 

composto por profissionais e acadêmicos que compuseram a equipe local.  

Além da atividade de iniciação científica com os alunos bolsistas do projeto, foi 

dado início a estruturação do banco de dados, a partir de busca no SINAN, mediante autorização 

de utilização da base de dados junto à Secretaria do Estado da Bahia. Foram excluídos do banco 
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os registros duplicados, os casos de recidiva e os casos de residentes em outros municípios. Foi 

realizado processo de cruzamento de endereços atualizados via cadastro no Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), banco de dados de registro do cartão 

SUS, para qualificação da busca de cada pessoa em seu endereço atualizado. 

A base populacional do estudo forma-se então a partir da base de dados do SINAN, 

com 643 pessoas acometidas pela hanseníase, residentes no Município de Vitória da Conquista 

e com 44 pessoas no Município de Tremedal, no período de 2001 a 2014. 

A programação da busca para abordagem dessas pessoas foi realizada a partir do 

agrupamento de cada caso por unidade de saúde de referência, de acordo com o território de 

residência. Assim, foi possível identificar o número de casos distribuídos nos territórios com e 

sem cobertura do Programa de Saúde da Família. Estimou-se localizar cerca de 40 a 50% dessa 

base de dados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, em ambos os municípios foram envolvidas 

como parceiras diretas as Secretarias Municipais de Saúde de Vitória da Conquista e Tremedal, 

o que possibilitou a participação de profissionais da rede em todas as etapas, a utilização dos 

espaços dos serviços de saúde e o envolvimento do Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na 

abordagem dos casos distribuídos nos territórios.  

Para o desenvolvimento da pesquisa em campo, houve envolvimento de instituições 

de ensino superior, com alunos de graduação dos cursos de fisioterapia, medicina, enfermagem, 

psicologia, nutrição e odontologia. 

O campo foi explorado em todas as suas potencialidades e para garantir o acesso da 

população de estudo da pesquisa e seu desenvolvimento foram incluídos equipamentos sociais 

do território, como a utilização dos espaços de instituições não governamentais, creches, igrejas 

e escolas.  

Todo esse processo foi permeado por momentos de formação com os envolvidos, 

fossem profissionais ou estudantes. A educação permanente fez-se presente em grupos de 

estudo com revisão de literatura e apresentação de artigos científicos vinculados aos subestudos 

do projeto. Utilizou-se, ainda, de formato de capacitação teórica e prática, instrumentalizando 

os participantes com conteúdos específicos de conceituação da hanseníase, abordagem clínica, 

abordagem social com os elementos psicossociais presentes no contexto do processo de 

adoecimento, bem como a aplicação dos instrumentos utilizados na coleta de dados. 

 

4.5.1 Abordagem da população de pessoas acometidas pela hanseníase 
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A abordagem para o convite à participação na pesquisa, de todas as pessoas 

identificadas no SINAN, foi planejada em parceria com os ACS. O projeto utilizou como 

metodologia a proposta do Guia de Ações de Controle da Hanseníase para Agentes 

Comunitários de Saúde. Nesse guia, Alencar e Pereira (2013) destacam que dentre as 

atribuições do ACS no cuidado da pessoa com hanseníase e seus familiares estão ações que 

visam diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e adequado, a vigilância dos casos 

diagnosticados e seus familiares, vigilância dos episódios reacionais, a prevenção de 

incapacidades, a reabilitação e práticas comunicativas com vistas a minimizar o estigma que 

permeia a hanseníase.  

A partir dessa referência, um grupo de facilitadores foi preparado e 

instrumentalizado para a aplicação dessa proposta, durante 40h de formação e preparação,  com 

a finalidade de replicar a técnica às demais turmas de ACS. Foram capacitados 517 ACS de 

Vitória da Conquista e 40 de Tremedal, ao longo do período do projeto, considerando-se os 

territórios de atuação e de número de casos por Unidade de Saúde. Assim, à medida que os 

ACS eram instrumentalizados, a equipe do projeto iniciava a preparação para disparar a coleta 

de dados. Desde os primeiros contato com os ACS, foi identificado que havia desconhecimento 

parcial ou total desses profissionais sobre os casos de hanseníase em sua área de atuação, os 

casos referência (CR). Essa situação suscitou, imediatamente, um novo planejamento de 

abordagem a ser utilizada pela equipe de pesquisadores, quando das visitas domiciliares para 

convite à pesquisa, evitando que algum conflito ético de quebra de sigilo fosse suscitado. Dessa 

forma, em cada unidade de saúde foi realizada uma reunião de informação e preparação para as 

atividades do projeto durante o período previsto naquele território. Toda a equipe era 

comunicada das ações planejadas. A mobilização dos casos referência, uma vez já cadastrados 

na unidade, foi realizada pelo ACS ou Enfermeiro. Utilizou-se referências éticas de abordagem 

de casos de hanseníase, considerando o sigilo e confidencialidade de cada pessoa notificada no 

SINAN e a sua relação com a equipe de saúde do território.  

Para os CR desconhecidos pela equipe, foi elaborado, pelos pesquisadores e 

colaboradores vinculados diretamente ao projeto, um protocolo de abordagem no domicílio 

com todos os critérios necessários e peculiares de uma abordagem domiciliar: o uso de 

identificação individual (crachá), agendamento prévio de horários mais oportunos, respeito à 

privacidade da pessoa e, ainda, às condições de sigilo durante os informes da pesquisa. Assim 

procedeu-se a abordagem do CR. Após todas as orientações fornecidas e o aceite em participar, 

foram realizados os agendamentos para o dia de coleta de dados, prioritariamente nas unidades 

de saúde ou espaços de equipamentos sociais disponibilizados no mesmo território de 
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residência. Para garantir a confirmação do agendamento, foi deixado um convite impresso, com 

data, horário, local e contato da equipe do projeto. Nessa oportunidade, foi preenchido um 

instrumento controle de abordagem de cada pessoa e endereço, no sentido de compor a base de 

dados final para a coleta de dados. (APÊNDICE A) 

Para os CR de hanseníase que tiveram seu endereço localizado, mas não se 

encontravam presentes no momento da primeira abordagem, foram realizadas outras 3 visitas, 

em horários e dias diferentes, além de contato telefônico. Esses procedimentos foram utilizados 

apenas para os motivos relacionados a ausência devido ao horário de trabalho, viagem ou 

internado por motivo de saúde, entre outros. Nos casos de recusa em participar, a equipe não 

retornou para nova abordagem, entretanto orientou sobre o dia de coleta de dados, para o caso 

da pessoa, por motivação espontânea, decidir comparecer. 

4.6 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2014 a agosto de 2015, 

nos bairros residenciais  das pessoas acometidas pela hanseníase em dias úteis e também aos 

sábados, para propiciar oportunidade àqueles impossibilitados de participarem durante a 

semana. Cada pessoa abordada em domicílio que compareceu ao local da pesquisa foi recebida 

por um pesquisador/colaborador que aplicou o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE B). Nos casos dos adolescentes com idade entre 12 e 18 anos 

(incompletos) foi aplicado um Termo de Assentimento (TA) (APÊNDICE C) para participar da 

pesquisa e o TCLE foi assinado por seu responsável legal.  

Assim, para cada caso referência que compareceu ao campo de coleta de dados foi 

gerado um ID, inserido em todos os instrumentos, além de ser registrado em planilha de 

controle. Como o projeto IntegraHans Norte/Nordeste previa a abordagem de contatos 

familiares e coabitantes sociais, o ID foi gerado também para casos de hanseníase que não foram 

avaliados, mas que tiveram contatos ou coabitantes que solicitaram avaliação da pesquisa, 

inclusive os óbitos entre os casos referência. Toda a dinâmica de avaliação priorizou que todas 

as informações, de cada pessoa, fossem coletadas num único momento. 

4.6.1 Instrumentos de coleta de dados  

Foram elencados dados individuais relacionados a aspectos sociodemográficos 

(APÊNDICE D e E) das pessoas acometidas pela hanseníase, a partir da aplicação de 

instrumentos específicos que compreendem os elementos necessários ao alcance dos 
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subestudos do projeto IntegraHans.  

Nos instrumentos sociodemográficos, obteve-se acesso a informações sobre 

condições de moradia, acesso a serviços de saúde, serviços públicos (infraestrutura urbana), 

escolaridade, religião, contexto de trabalho e renda, acesso a benefícios, uso de álcool e tabaco, 

qualidade de vida autorreferida e rede de apoio, dentre outras.  

Para os aspectos clínicos (APÊNDICE F), foram colhidas informações da própria 

pessoa acometida pela hanseníase durante exame físico e aplicação de questionário. Outros 

dados foram colhidos dos prontuários no serviço de referência: história clínica, diagnóstico, 

tratamento, adesão, seguimento longitudinal, acesso ao serviço de saúde, evolução clínica para 

episódios reacionais. 

Alguns elementos clínicos podem sinalizar condições que promovam e contribuam 

com os efeitos físicos e sociais nas pessoas acometidas pela hanseníase, a exemplo da forma 

clínica, classificação operacional e grau de incapacidade. Esses dados foram colhidos pela 

equipe que compõe o projeto por meio do instrumento de Avaliação Neurológica Simplificada 

– ANS (ANEXO A). Esse é o instrumento padronizado e recomendado pelo MS, e foram 

seguidas as devidas orientações sobre a realização do exame clínico.  

Especificamente para dimensionar a restrição à participação, foi utilizada a Escala 

de Participação, versão 4.6 (ANEXO B), exclusiva para hanseníase, doenças estigmatizantes e 

pessoas com deficiência. Elaborada para ser usada em países onde a hanseníase mantém-se com 

elevado padrão de endemicidade, já foi validada e possui versão em português do Brasil..  

Para aplicação da Escala de Participação, optou-se por profissionais da psicologia, 

enfermagem e assistência social, bem como estudantes de graduação dos respectivos cursos em 

fase de conclusão, esperando-se que esses teriam maior sensibilidade à possibilidade do 

surgimento de elementos subjetivos da pessoa entrevistada. A escala não exige treinamento 

específico, mas foi repassada com as instruções sobre o seu manuseio, bem como o acesso ao 

manual da versão utilizada (versão 4.6). Contém 18 itens e a aplicação tem duração média de 

20 minutos.  

A escala utiliza o conceito de pares, quando solicita à pessoa entrevistada que pense, 

identifique alguém semelhante a ela em todos os aspectos (socioculturais, econômicos e 

demográficos), exceto pela doença ou deficiência, e que servirá de comparação para as 

perguntas (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005).  

O entrevistado é questionado se o seu nível de participação é igual ou menor que o 

de seus pares, existindo em cada pergunta as seguintes possibilidades de respostas: “Sim”, “Às 

vezes”, “Não” ou “Irrelevante”, “eu não quero”, “eu não preciso”. Em caso de resposta “sim”, 
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segue-se para a próxima pergunta. Do contrário, em qualquer uma das outras opções, “Às 

vezes”, “Não” ou “Irrelevante”, “eu não quero”, “eu não preciso”, a pessoa é convidada a 

dimensionar até que ponto aquela questão é um problema para ela. Essa dimensão é oferecida 

em quatro opções: (1) não é um problema, (2) pequeno problema, (3) médio problema ou (4) 

grande problema.  

Quanto maior a pontuação nessa dimensão dos problemas, maior a restrição à 

participação. Se uma pessoa experimenta problemas nessas situações normais da vida, define-

se isso como uma restrição à participação, porque sua doença/deficiência restringe seu 

envolvimento ou participação na vida diária. O escore final da escala varia de 0 a 90, sendo que 

o ponto de corte recomendado como não tendo restrição à participação é de 12 pontos. Acima 

desse valor, identifica-se a classificação em diferentes graus de restrição: leve restrição (13 a 

22), moderada restrição (23 a 32), grande restrição (33 a 52) e extrema restrição (53 a 90) 

(PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005; VAN BRAKEL et al., 2006).  

 

4.7 Consolidação e análise dos dados 

  

Após a conclusão da etapa de coleta de dados, toda a entrada das informações foi 

realizada por meio do Epi Info versão 3.5.4 (Centers of Disease Control and Prevention, Atlanta 

- USA), com máscaras específicas para cada instrumento utilizado. 

A partir desse banco de dados, gerado pelo Epi Info, realizou-se a revisão das 

informações do banco, sendo corrigidos elementos de inconsistência e incompletude, por meio 

de frequência simples confrontada com o próprio banco do SINAN e o banco de controle de 

identificação de cada pessoa abordada na pesquisa, cadastrada em arquivo do Excel.  

A partir dos bancos revisados, partiu-se para a análise dos dados e utilizou-se o 

programa STATA/SE 13 (Statistics Data Analysis) e IBM® SPSS® para aplicação dos testes 

estatísticos apropriados. 

Para análise univariada das variáveis vinculadas à caracterização sociodemográfica 

e clínica, foi realizada avaliação por estatística descritiva, por meio de medidas de frequência 

simples. A análise bivariada, que busca associação entre duas variáveis categóricas, foi 

realizada por meio do teste do Qui-quadrado de Pearson e o exato de Fischer. O teste permite 

concluir que existe uma associação significativa quando p<0,05. Foram retiradas das análises 

todas as entradas identificadas como respostas em branco, as ignoradas, e quando se obteve 

recusa em respostas.  
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4.7.1 Variáveis do estudo 

  

A caracterização da população acometida pela hanseníase foi construída a partir das 

variáveis sociais, demográficas e clínicas. Os instrumentos possibilitaram a utilização das 

variáveis já categorizadas (qualitativas), bem como a transformação das variáveis quantitativas 

em novas variáveis agrupadas por categorias, a partir do uso da média ou mediana e seus quartis.  

(Quadro 2) 

 

Quadro 2 – Variáveis sociodemográficas e clínicas 

Caracterização Sociodemográfica (Instrumento 5) Raça 

Faixa etária 

Sexo 

Estado conjugal 

Escolaridade 

Localização da residência 

Caracterização Clínica (Instrumentos 7) Classificação Operacional 

Forma Clínica  

Ocorrência de episódio reacional 

Momento da reação 

Caracterização Clínica (Instrumentos 10) Grau de Incapacidade 

Incapacidade 

Evolução do Grau de Incapacidade 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A principal variável de desfecho desse estudo é a classificação da restrição à 

participação, fornecida após o somatório das 18 questões que compõem a escala. Portanto, tem-

se uma variável categórica que se apresenta com 5 possibilidades de classificação da restrição, 

variando entre nenhuma restrição, leve, moderada, grave e extrema restrição. No intuito de 

gerar análise binomial, a variável de restrição à participação foi recategorizada, agrupando 

como “sem restrição” todos aqueles que apresentaram somatória menor ou igual a 12 pontos, e 

como “com restrição” os que obtiveram pontuação maior ou igual a 13 pontos. Criou-se ainda 

a variável Restrição, agrupada em 3 categorias: Sem restrição, Leve/Moderada e 

Grande/Extrema.  

 Para a caracterização dos contextos de vulnerabilidade, utilizou-se os bancos 

sociodemográfico, clínico e de abordagem do domicílio o que possibilitou não apenas 

caracterizar a população de estudo, a partir dos elementos que compõem as dimensões de 

vulnerabilidade individual, social e programática, bem como criar novas variáveis de interesse, 

considerando as categorias relacionadas à matriz de vulnerabilidade e a restrição à participação. 
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É fundamental caracterizar o perfil sociodemográfico dos casos, o que facilita a identificação 

de vulnerabilidades. (Quadro 3) 

 

Quadro 3 – Variáveis de contextos de vulnerabilidade agrupadas por categorias 

Categoria dimensão individual Variáveis individuais 

Valores/Crenças Religião 

Prática religiosa 

Tipo de religião/denominação 

Comportamentais/ Mudanças no modo 

de vida 

Uso de tabaco 

Mudança de consumo de tabaco após a hanseníase 

Uso de álcool 

Mudança de consumo do álcool após a hanseníase 
Conhecimento sobre a doença Conhecimento da doença antes do diagnóstico 

Crença sobre a cura da hanseníase 

Relações sociais/familiares Revelação para os residentes do mesmo domicílio 

Apoio de familiares após diagnóstico da hanseníase 

Adesão a tratamento medicamentoso Dificuldade de engolir o remédio 
Interrupção da PQT 

Categoria dimensão social Variáveis sociais 

Trabalho e Renda Contexto de trabalho atual 

Momento da aposentadoria 

Mudança de trabalho devido a hanseníase 

Faixa de renda 

Extrema pobreza 

Mudança de renda devido a hanseníase 

Bolsa família 

Estrutura física do domicílio Tipo de domicílio 

Material de construção externo 

Material do telhado 

Material do piso 

Caracterização do domicílio Número de cômodos 

Número de dormitórios 

Número de banheiros 

Número de residentes no domicílio 
Número de pessoas que dormem no mesmo dormitório 

Número de pessoas residentes nos últimos 5 anos do diagnóstico 

Categoria dimensão programática Variáveis programáticas 

Acesso a serviço de saúde – Atenção 

Básica 

Casa cadastrada na Unidade de Saúde pelo ACS 

Recebeu visita de ACS da ESF ou PACS 

Lugar que procura em caso de doença 

Acesso a serviço de saúde no tratamento 

da hanseníase 

Local de suspeita do diagnóstico  

Local do diagnóstico definitivo 

Local onde fez (faz) o tratamento 

Atenção e cuidado para hanseníase Visita do ACS na época do diagnóstico 

Frequência de visita do ACS durante PQT 

Frequência de visita do ACS no pós alta 

Acesso a outros serviços básicos Abastecimento de água 

Eliminação de dejetos 
Destino do lixo 

Origem da energia elétrica 

Fonte: Elaboração própria 
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4.8 Aspectos éticos 

  

 Nesta pesquisa foram cumpridas todas as recomendações referentes à resolução do 

Conselho Nacional de Saúde 466/12. 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, tendo tido aprovação do projeto original (parecer no 544.962, de 28 

de fevereiro de 2014 – ANEXO C), bem como da solicitação de emenda para inclusão do 

Município de Tremedal (parecer no 1.086.400 – ANEXO D), como parte do estudo “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”. A fonte de financiamento do projeto IntegraHans Norte Nordeste foi 

por meio do Edital MCTI/CNPq/MS-SCTIE - Decit N° 40/2012 - Pesquisa em Doenças 

Negligenciadas sob execução da UFC, Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde 

Comunitária. Contou ainda com apoio direto da NHR BRASIL no desenvolvimento das oficinas 

de elaboração de projetos e de análise de dados.  

 Para cada participante, foi realizada orientação e esclarecimento sobre a pesquisa, 

bem como a solicitação da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

para maiores de 18 anos e/ou Termo de Assentimento (TA) para menores de 18 anos, sempre 

em duas vias, ficando a primeira com os pesquisadores e a segunda com o participante.  

 A coleta de dados só foi iniciada após esclarecimento sobre os objetivos da 

pesquisa, a garantia de sigilo e anonimato dos sujeitos, o respeito aos valores sociais, culturais, 

éticos, morais, religiosos, hábitos e costumes e sobre a garantia do direito de desistir da pesquisa 

sem qualquer prejuízo para o sujeito.  

 Ainda como parte das etapas do projeto, considerando questões indicadas ao 

comitê, foi realizado Seminário IntegraHans Bahia, para socialização dos resultados 

preliminares à comunidade acadêmica, gestores, profissionais de saúde e interessados. 

Complementarmente, foi realizada uma Reunião de Pactuação, envolvendo todos os parceiros 

governamentais e não governamentais, para composição de uma agenda integrada, a partir das 

evidências apontadas que se apresentam como as principais recomendações do estudo.  

 Os resultados do projeto IntegraHans apontam para uma macro recomendação: 

“Potencializar estruturação de rede integrada de atenção e cuidado às pessoas atingidas pela 

hanseníase, suas famílias e redes sociais mais próximas – governamentais e não 

governamentais”.  
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 A partir dessa macro recomendação, são apontadas outras, elencadas a partir das 

dimensões de gestão, planejamento, epidemiologia, atenção à saúde, comunicação e 

informação, destacando-se as seguintes: 

-  Garantia da atenção integral à pessoa atingida pela hanseníase por meio da estruturação de 

uma rede horizontal integrada, regionalizada, conformada por pontos de atenção de diversas 

complexidades/densidades tecnológicas, sem estabelecimento de hierarquia entre elas. 

- O fortalecimento da articulação entre municípios, regional e estado, a partir de uma rede de 

Atenção Básica resolutiva (incluindo seus elementos dinamizadores, como os Núcleos de 

Atenção à Saúde da Família – NASF), oportunizando o desenvolvimento de ações de referência 

de base regionalizada com processo de matriciamento junto aos municípios, pelo Núcleo 

Regional de Saúde do Sudoeste,  .  

- A importância do caráter multiprofissional, no Serviço de Tisiologia e Dermatologia Sanitária 

de Vitória da Conquista, no que se refere à composição da equipe, recomenda-se a inserção de 

assistente social e psicólogo para ampliar a resolubilidade. Sinalizou-se ainda a necessidade de 

avaliação da possibilidade de atendimento nos dois turnos do dia e aos sábados, integrando 

atividades de matriciamento e garantindo a ampliação do acesso. 

- Implantação de elementos do protocolo ético, validados no projeto IntegraHans Bahia, na 

abordagem de famílias e redes sociais de casos de hanseníase como municípios piloto, com 

possibilidade de ampliação para todo o estado. Nessa perspectiva, deve-se integrar estratégias 

específicas voltadas para acolhimento e aconselhamento próprios para o atendimento da 

hanseníase. 

- Implementação de ações de educação permanente e formação de agentes comunitários de 

saúde para hanseníase, com ênfase na abordagem em territórios e domicílios de famílias e redes 

sociais de casos referência de hanseníase. Para tanto, recomenda-se a utilização do material e 

protocolo de formação de agentes comunitários de saúde, desenvolvido pela UFC e validado 

nos municípios de Vitória da Conquista e Tremedal. 

- Incorporação na rotina da utilização da Escala de Participação e da Escala SALSA (Screening 

of Activity Limitation and Safety Awareness), assim como a Portaria no 3.125, de 7 de outubro 

de 2010, já recomendas para os serviços que atendem pessoas acometidas pela hanseníase. 

Houve ainda a recomendação da utilização da escala de Índice de Qualidade de Vida para 

Dermatologia (DLQI - Dermatology Life Quality), com vistas a ampliar as abordagens às 

pessoas atingidas pela hanseníase, durante o seu processo de adoecimento.  

- Utilização das escalas como ferramentas de triagem na rotina do serviço, para propiciar 

ampliação de estratégias que garantam o acesso ao cuidado e à assistência psicossocial às 
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pessoas com restrição à participação, com vistas à integralidade do cuidado. 

- Implantação das ações de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) contextualizadas 

localmente, inicialmente a partir de projeto piloto em municípios que vivenciaram o 

desenvolvimento das ações do Projeto IntegraHans. Buscar-se-ia o desenvolvimento de ações 

intersetoriais para promover iniciativas de reinserção social para pessoas atingidas pela 

hanseníase com algum grau de incapacidade e/ou estigma expresso, e incentivar grupos de 

geração de renda/ inserção no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 

 

 O ponto de partida para a realização da busca domiciliar foi o banco de dados do 

SINAN que apresentou 643 registros de casos de hanseníase no Município de Vitória da 

Conquista. A busca nos domicílios alcançou 596 endereços, sendo que 121 desses não foram 

encontrados (números inexistentes, casas demolidas, terrenos baldios, etc.). Os endereços 
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localizados foram registrados no instrumento de abordagem de cada domicílio e realizada 

qualificação daqueles que não foi possível agendar a participação na pesquisa. O principal 

motivo de não abordagem foi a mudança de endereço, 83 casos, seguido das perdas 

operacionais, 41 casos, que se referem às dificuldades da retomada de abordagem dessas 

pessoas que foram localizadas, mas que acabaram não comparecendo ao campo de avaliação. 

(Diagrama 3) 

 Foram gerados os números de identificação de cada pessoa (ID), a partir do 

momento que houve a localização do caso e a realização de qualquer tipo de avaliação do caso 

referência ou contato/coabitante. Ao final da abordagem, foram avaliados 288 casos notificados 

no SINAN, em Vitória da Conquista, representando 44,79% da base de busca. A figura abaixo 

apresenta a abordagem alcançada pelo Projeto IntegraHans no município. 

 

Diagrama 3 – Definição da base populacional do Município de Vitória da Conquista – BA. 

 No Município de Tremedal, o banco era composto por 44 casos notificados no 

período entre 2001 a 2014. No entanto, o número de domicílios abordados foi superior aos 

registros do SINAN no período da pesquisa. O campo de pesquisa extrapolou os critérios de 

inclusão, prevalecendo a dimensão ética da oferta da avaliação a todos os casos identificados. 
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Fonte: Elaboração própria 
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Assim, foram avaliadas 8 pessoas não notificadas no SINAN (banco de dados da Bahia) e 8 

pessoas acometidas pela hanseníase, com notificação, mas fora da coorte do projeto. (Diagrama 

4) 

 Tremedal alcançou 46 casos registrados com ID, sendo que 6 pessoas foram 

avaliadas, ainda que sem notificação, e seus instrumentos mantiveram-se incluídos na análise 

dos resultados. Assim, o alcance final de Tremedal foi de 46 casos de hanseníase no período 

entre 2001 a 2014. 

Diagrama 4 – Definição da base populacional do Município de Tremedal – BA. 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Considerando o número de ID cadastrados, houve perdas em relação à base 

populacional da pesquisa. Os 29 óbitos identificados na abordagem domiciliar do Projeto 

IntegraHans foram considerados para cadastro apenas nos casos em que algum familiar, contato 

ou coabitante aceitasse participar da pesquisa. Apesar de ser critério de exclusão para base 

populacional geral, foi necessário reconsiderar esse fato mediante solicitação de avaliação. Dos 
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óbitos cadastrados com ID, 10 foram excluídos de qualquer instrumento específico para casos 

de hanseníase, sendo aplicados apenas a avaliação para contatos/coabitantes.  

 Em ambos os municípios, alguns casos referência não foram avaliados por todos os 

instrumentos que contemplavam os três subestudos gerando uma perda operacional. As perdas 

ocorreram por impossibilidade de aplicar o instrumento, apesar de outras tentativas de 

abordagem para contemplar o preenchimento, mas nem sempre se obteve sucesso. Houve ainda 

outras situações que impediram a coleta de determinados instrumentos, fosse por critério de 

aplicação ou por alguma condição de impossibilidade da pessoa avaliada, a exemplo das  que 

apresentaram déficit cognitivo, mal de Alzheimer, acidente vascular encefálico, deficiência 

auditiva sem intérpretes etc, situações essas classificadas como outras condições de saúde. 

 Devido às questões elencadas anteriormente, há uma diferença entre o N das 

amostras para Vitória da Conquista e para Tremedal. Em cada um dos instrumentos 

apresentados na tabela 5, apresenta-se o alcance e o total de perdas em cada um deles.  

 

Tabela 5 – Alcance de aplicação dos instrumentos, Vitória da Conquista e Tremedal – BA.  

Instrumento 
Vitória da Conquista Tremedal 

Total ID 

n=288 

Total 

perdas 

Total ID 

n=46 

Total 

perdas 

4 – Abordagem social do domicílio 268 20 46 0 

5 – Sociodemográfico 270 18 46 0 

7 – Perfil clínico 267 21 43 3 

10 – Avaliação Neurológica Simplificada 259 29 43 3 

14 – Escala de Participação 247 41 36 10 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.1 Caracterização do perfil sociodemográfico 

 

 A população atingida pela hanseníase, avaliada nesse estudo, tem as características 

sociodemográficas bastante específicas em cada um dos municípios (Tabela 6). Do total de 

registrados com ID em Vitória da Conquista, não foi possível aplicar o instrumento 

sociodemográfico nos casos de óbitos (10), perdas operacionais (6) e recusas (2), perfazendo 

um total de 270 participantes. Em Tremedal foi possível aplicar em todos os 46 participantes.  

 

Tabela 6 – Perfil sociodemográfico dos casos de hanseníase no período entre 2001 a 2014, 

Vitória da Conquista e Tremedal – BA.  

Perfil sociodemográfico 

Vitória da Conquista 

(n=270) 

Tremedal 

(n=46) 

Freq. % Freq. % 

Raça      

Branca 45 16,79 15 32,61 
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Parda 148 55,22 26 56,52 

Negra 69 25,75 5 10,87 

Amarela 5 1,87 0 0 

Indígena 1 0,37 0 0 

Faixa etária     

Menor de 15 anos 2 0,74 4 8,7 

15-29 anos 16 5,93 4 8,7 

30-44 anos 68 25,19 10 21,74 

45-59 anos 82 30,37 15 32,61 

60 anos ou mais 102 37,78 13 28,26 

Sexo     

Masculino 129 47,78 22 47,83 

Feminino 141 52,22 24 52,17 

Estado conjugal     

Solteiro(a)/Nunca foi casado(a) 44 16,3 10 21,74 

Casado(a) 147 54,44 22 47,83 

Não casado(a) com união estável/mora junto 34 12,59 6 13,04 

Separado(a)/Divorciado(a) 25 9,26 2 4,35 

Viúvo(a) 20 7,41 6 13,04 

Escolaridade     

Não alfabetizado 66 24,44 28 60,87 

Alfabetizado 20 7,41 3 6,52 

Ensino fundamental 132 48,89 12 26,09 

Ensino médio 44 16,3 2 4,35 

Ensino superior 8 2,96 1 2,17 

Localização da residência     

Zona urbana 194 71,85 0 0 

Zona rural 76 28,15 46 100 

Fonte: Elaboração própria/ 

*Raça: 2 respostas em branco excluídas. 

 

De modo geral, a população de estudo de Tremedal apresenta maior 

homogeneidade, por se tratar de um município de pequeno porte, onde as condições da 

população abordada são relativamente semelhantes quando comparada a Vitória da Conquista 

que possui maior extensão geográfica e diversidade na localização e distribuição dos casos de 

hanseníase. A raça predominante nos municípios foi a parda, e foi a única variável em que 2 

pessoas não conseguiram atribuir resposta. A maior concentração de pessoas avaliadas está na 

faixa etária economicamente ativa, dos 15 aos 59 anos; em Vitória da Conquista (61,49%) e 

Tremedal (63,5%). O número de mulheres foi maior, cerca de 53% em cada um dos municípios. 

O estado conjugal predominante foi o casado, com 147 pessoas (54,44%) em Vitória da 

Conquista e 22 (47,83%) em Tremedal. A escolaridade das pessoas atingidas pela hanseníase 
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em Tremedal demonstra que a maioria, 28 (60,87%), é de não alfabetizados, enquanto que em 

Vitória da Conquista, apesar de apresentar quase a metade em nível fundamental, 132 (48,89%), 

ainda possui 66 pessoas (24,44%) de não alfabetizados. Todos os 46 casos de hanseníase 

avaliados em Tremedal residiam na zona rural, enquanto que em Vitória da Conquista essa 

representação se deu em 76 dos avaliados (28,15%).  

 

5.2 Caracterização do perfil clínico 

 

 A caracterização clínica foi gerada das informações relativas à classificação 

operacional e forma clínica, localizadas nos prontuários do serviço municipal de tisiologia e 

dermatologia sanitária e registradas nos instrumentos, ainda que não tenham sido examinadas 

clinicamente durante a pesquisa.  

 Em Vitória da Conquista, não compuseram esse banco de dados, além dos 10 casos 

de óbitos com contatos avaliados, 7 perdas operacionais e 4 pessoas que se recusaram a 

responder a primeira parte do instrumento (entrevista) o que inviabilizou o preenchimento da 

segunda parte (prontuário). Em Tremedal, 2 perdas operacionais e 1 pessoa com déficit 

cognitivo. Foram excluídas da análise as respostas em branco ou ignoradas, tanto nos 

prontuários, como no momento presencial da pesquisa. 

 Quanto à classificação operacional, apresentada na tabela 7, em Vitória da 

Conquista há uma predominância dos casos multibacilares e a forma clínica com maior 

predominância foi a forma Dimorfa (43,35%), seguida da Tuberculóide (28,76%). Em 

Tremedal, o perfil clínico também demonstra variação entre as fontes de informação, o que 

aponta uma fragilidade nos dados dos prontuários. Assim, a caracterização clínica de Tremedal, 

destaca-se pela classificação operacional Multibacilar em 29 casos (90,62%) avaliados. As 

formas clínicas Virchowiana e Dimorfa foram encontradas em 11 casos, representando cada 

uma 40,74% na distribuição dessa característica no município. 

Tabela 7 – Perfil clínico no momento do diagnóstico dos casos de hanseníase do período entre 

2001 a 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 

Caracterização clínica 

 

Perfil clínico no diagnóstico 

(n=267)  

Vitória da Conquista 

Perfil clínico no diagnóstico 

(n=43) 

Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Classificação Operacional      

Paucibacilar 83 35,02 3 9,38 

Multibacilar 154 64,98 29 90,62 

Forma Clínica      
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Indeterminada 20 8,58 1 3,7 

Tuberculóide 67 28,76 4 14,82 

Dimorfa 101 43,35 11 40,74 

Virchowiana 45 19,31 11 40,74 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para a caracterização do grau de incapacidade apresentado na tabela 8, temos como 

fonte de informação os dados colhidos nos prontuários e no campo. No que se refere à avaliação 

do grau de incapacidade no momento do diagnóstico, encontrou-se grande fragilidade e 

incompletude nas informações constantes nos prontuários, estando ausente o registro dessa 

questão para 141 pessoas as quais foram classificadas como ignoradas.  

 Presencialmente foi aplicada a ANS em 259 pessoas no campo de Vitória da 

Conquista. As perdas na aplicação do instrumento de avaliação neurológica somam 29 pessoas 

e referem-se às recusas (5), outras condições de saúde (2), perdas operacionais (11), óbitos com 

contatos avaliados (10) e dúvida quanto ao diagnóstico (1).  

 

Tabela 8 – Caracterização do grau de incapacidade no diagnóstico e no momento da pesquisa 

dos casos de hanseníase do período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista – BA. 

Caracterização clínica 

Vitória da Conquista 

Perfil clínico no diagnóstico 

(n=126)  

Avaliação Neurológica 

Simplificada (n=259) 

Freq. % Freq. % 

Grau de Incapacidade     

Grau 0 74 58,73 94 36,29 

Grau 1 27 21,43 117 45,17 

Grau 2 25 19,84 48 18,53 

Incapacidade     

Não tem incapacidade 74 58,23 94 36,29 

Tem incapacidade 52 41,27 165 63,71 

Fonte: Elaboração própria     

 

  Na avaliação neurológica, realizada durante a pesquisa, foi constatado que 63,71% 

das pessoas possuem alguma incapacidade, onde o grau 2 representa 18,53%. 

 Apesar da falha dos registros, foi possível construir a evolução do grau de 

incapacidade registrado no momento do diagnóstico e avaliado no momento da pesquisa por 

meio da ANS. Assim, nota-se na tabela 9 que permaneceram com o mesmo grau de 

incapacidade 58 pessoas (47,54%) e 39 pessoas (31,97%) apresentaram piora. 

 

Tabela 9 – Comparação entre o grau de incapacidade registrado no diagnóstico e avaliado em 

2015 para pessoas atingidas pela hanseníase, Vitória da Conquista – BA.  
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Comparação do GI - Diagnóstico e avaliação atual 
Freq. 

(n=122) 

% 

Manutenção do GI 58 47,54 

Piora do GI 39 31,97 

Melhora do GI 25 20,49 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 Em relação ao grau de incapacidade, os dados dos prontuários da população de 

Tremedal estavam incompletos ou faltantes, assim como em Vitória da Conquista, e a ANS 

indicou que 32 (74,42%) pessoas apresentam algum grau de incapacidade, sendo o grau 2 

presente em 14 pessoas (32,56%) (TABELA 10). Para Tremedal não foi possível construir a 

evolução do grau de incapacidade a partir dos registros em prontuário, uma vez que apenas 4 

pacientes apresentavam esse dado, estando a sua maioria com ausência dessa informação.  

 

Tabela 10 – Caracterização do grau de incapacidade avaliado no momento da pesquisa nos 

casos de hanseníase do período entre 2001 a 2014, Tremedal – BA. 

Caracterização clínica 

Perfil clínico no diagnóstico 

(n=4) 

Avaliação Neurológica 

Simplificada (n=43) 

Freq. % Freq. % 

Grau de Incapacidade     

Grau 0 3 37,5 11 25,58 

Grau 1 1 12,5 18 41,86 

Grau 2 0 0 14 32,56 

Incapacidade     

Não tem incapacidade 3 75,0 11 25,58 

Tem incapacidade 1 25,0 32 74,42 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Os episódios reacionais não foram relatados com total clareza ou certeza por parte 

dos pacientes, para que se pudesse afirmar tratar-se realmente desse evento adverso durante o 

seu tratamento ou até mesmo após a alta. Os pacientes desconheciam por vezes essa 

denominação e não sabiam afirmar se haviam passado por episódio reacional. Assim, optou-se 

por apresentar somente os dados coletados a partir do prontuário (TABELA 11), sem se  

considerar a resposta no momento da entrevista. Apresentaram episódios reacionais, cerca de 

56% das pessoas em Vitória da Conquista e, a maioria desses, (28,21%) se referem a ocorrência 

durante o tratamento da PQT.  

 

Tabela 11 – Ocorrência de episódio reacional dos casos de hanseníase do período entre 2001 a 

2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 
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Episódio reacional 

Vitória da Conquista  

(n=234) 

Tremedal 

(n=38) 

Freq. % Freq. % 

Ocorrência de episódio reacional     

Não apresentou episódio reacional 103 44,02 22 57,89 

Apresentou episódio reacional 131 55,98 16 42,11 

Momento da reação     

Nunca teve reação 103 44,02 22 57,89 

Sim (antes/no diagnóstico) 39 16,66 6 15,79 

Sim (durante a PQT) 66 28,21 4 10,53 

Sim (após conclusão/alta da PQT) 26 11,11 6 15,79 

Fonte: Elaboração própria 

  

 No município de Tremedal, apesar da maioria não ter relatos de episódios, destaca-

se que ainda foram encontrados em 42,11% dos avaliados, sendo o momento da identificação 

da reação, distribuídos essencialmente antes/no momento do diagnóstico e após a conclusão da 

PQT/Alta (15,79%).  

 

5.3 Restrição à participação. 

  

 A Escala de Participação foi aplicada a 247 pessoas em Vitória da Conquista e em 

36 pessoas em Tremedal. Por se tratar de um instrumento específico, com critérios estabelecidos 

para sua aplicação, parte das pessoas avaliadas/entrevistadas por outros instrumentos não foram 

contempladas com a Escala de Participação.  

 Destaca-se que a escala só pode ser aplicada a partir de 15 anos de idade, portanto 

todos com idade menor de 15 anos não foram submetidos a esse instrumento (3). Outras 

condições de saúde que impediam a compreensão sobre as questões da participação social 

foram igualmente excluídas.  

 Em Vitória da Conquista (DIAGRAMA 5), registra-se uma base populacional da 

Escala de Participação composta por 247 pessoas. A maior frequência de não abordagem com 

esse instrumento deu-se em decorrência de perdas operacionais e outras condições de saúde. 
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Diagrama 5 – Definição da base populacional para aplicação da Escala de Participação e casos 

não abordados no município de Vitória da Conquista – BA.  

Fonte: Elaboração própria 

  

 Em Tremedal, foram aplicadas 36 escalas de participação, tendo uma perda de 10 

pessoas, sendo por outras condições de saúde (2), menores de 15 anos (4) e perdas operacionais 

(4) , como representado no diagrama (DIAGRAMA 6) abaixo. 

 

Diagrama 6 – Definição da base populacional para aplicação da Escala de Participação e casos 

não abordados no município de Tremedal – BA. 

Fonte: Elaboração própria 

Os escores finais das pessoas abordadas com a Escala de Participação indicam a 

classificação quanto a restrição à participação dimensionada e distribuída em 5 níveis de 

estratificação, apresentada na Gráfico 9.  
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É possível identificar que, em Vitória da Conquista, a maior representatividade se 

deu na dimensão de leve restrição (12,96%), assim como em Tremedal (13,89%); porém, é 

possível notar que esse município apresenta maior proporção de casos com grande e extrema 

restrição, quando comparado a Vitória da Conquista. 

 

Gráfico 9 – Classificação da restrição à participação em pessoas acometidas pela hanseníase 

no período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

 Além dos resultados da restrição em todas as faixas de classificação, também foram 

agrupados em categorias que podem indicar necessidade de maior atenção àqueles que se 

encontram nas faixas de grande e extrema restrição, quase 17% em ambos os municípios. 

(Gráfico 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Restrição à participação em pessoas acometidas pela hanseníase no período entre 

2001 e 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 
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Fonte: Elaboração própria 

  

 É possível verificar que em Vitória da Conquista, apesar da maioria (75,71%) não 

apresentar nenhuma restrição, obteve-se frequência em todas as demais faixas da classificação 

e destaca-se que quase 25% dos participantes da pesquisa apresentaram alguma restrição. Em 

Tremedal essa representatividade nas faixas de restrição é ainda superior, chegando a 33,33% 

dos submetidos à escala. (Gráfico 11) 

 

Gráfico 11 – Categoria de restrição à participação em pessoas acometidas pela hanseníase, no 

período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 

Fonte: Elaboração própria 
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5.4 Associação entre restrição à participação e fatores sociodemográficos e clínicos. 

 A restrição à participação foi relacionada com as principais variáveis 

sociodemográficas e clínicas, descritas no quadro 4, no intuito de buscar possíveis associações 

e construir uma caracterização das pessoas acometidas pela hanseníase em situações de 

restrição à participação. 

 

Quadro 4 – Variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à restrição à participação. 

Aspectos sociodemográficos Sexo  

Faixa etária 
Escolaridade  

Raça 

Localização da residência 

Estado conjugal 

Aspectos clínicos Classificação Operacional 

Forma Clínica  

Ocorrência de episódio reacional 

Grau de Incapacidade 

Incapacidade 

Evolução do Grau de Incapacidade 

 

 

5.4.1 Aspectos sociodemográficos e restrição à participação  

  

 Não foram obtidas correlações estatisticamente significantes para as variáveis: 

sexo, faixa etária, escolaridade, raça e localização da residência, quando relacionadas ao 

desfecho restrição à participação, nem para Vitória da Conquista, nem para Tremedal. No 

entanto, essas variáveis foram relacionadas com a restrição à participação agrupada no sentido 

de caracterizar esses elementos e trazer a discussão da possibilidade de ir além do que as 

análises de risco alcançam por meio dos testes estatísticos quando se propõe o olhar sobre 

elementos que exigem outras abordagens. 

 Assim, a relação entre a restrição à participação e o sexo está apresentada na tabela 

12 onde observa-se que o sexo feminino apresenta maior frequência na classificação de 

restrição leve/moderada em 24 pessoas (18,60%) em Vitória da Conquista e 4 pessoas em 

Tremedal (21,05%) e para o sexo masculino a maior frequência foi na classificação de 

grande/extrema restrição, onde Vitória da Conquista teve 11 homens (9,48%) e Tremedal 5 

(29,41%). 
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Tabela 12 – Associação entre sexo e restrição à participação das pessoas acometidas pela 

hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 

Sexo 

Vitória da Conquista Tremedal 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

n % N % n % n % n % n % 

Masculino 87 75,00 18 15,52 11 9,48 10 58,82 2 11,76 5 29,41 

Feminino 98 75,97 24 18,60 7 5,43 14 73,68 4 21,05 1 5,26 

Fonte: Elaboração própria 

  

 Em Vitória da Conquista, a faixa etária que apresentou maior frequência na 

classificação de restrição leve/moderada foi de 20 pessoas (22,73%) a partir de 60 anos e na 

classificação de grande/extrema a faixa etária para 8 pessoas (10,26%) com 45-49 anos. Em 

Tremedal a classificação leve/moderada restrição ficou com maior frequência em 1 pessoa 

(33,33%) com idade de 15-29 anos e na classificação com grande/extrema restrição à 

participação 5 pessoas (33,33%) na faixa estaria de 45-49 anos (TABELA 13). 

 

Tabela 13 – Associação entre faixa etária e restrição à participação das pessoas acometidas pela 

hanseníase no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 

Faixa Etária 

Vitória da Conquista Tremedal 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

n % n % n % n % n % n % 

15-29 anos 14 93,33 1 6,67 0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 

30-44 anos 49 76,56 10 15,62 5 7,81 6 66,67 2 22,22 1 11,11 

45-59 anos 59 75,64 11 14,10 8 10,26 8 53,33 2 13,33 5 33,33 

60 anos ou mais 63 71,59 20 22,73 5 5,68 8 88,89 1 11,11 0 0 

Fonte: Elaboração própria  

  

 A tabela 14 apresenta a escolaridade e aponta que 11 pessoas não alfabetizadas 

(18,97%) de Vitória da Conquista tiveram frequência significativa na classificações 

leve/moderada restrição, assim como 7 pessoas (12,07%) com grande/extrema restrição. Em 

Tremedal 5 pessoas (22,73%) apresentaram grande/extrema restrição e fazem parte da faixa de 

não alfabetizados.  
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Tabela 14 – Associação entre escolaridade e restrição à participação agrupada das pessoas 

acometidas pela hanseníase no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – 

BA. 

Escolaridade 

Vitória da Conquista Tremedal 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

n % n % n % n % n % n % 

Não 

alfabetizado 
40 68,97 11 18,97 7 12,07 15 68,18 2 9,09 5 22,73 

Alfabetizado 14 77,78 4 22,22 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

Ensino 

fundamental 
91 74,59 22 18,03 9 7,38 5 62,5 2 25 1 12,5 

Ensino médio 34 85,00 5 12,50 1 2,50 2 100 0 0 0 0 

Ensino 

superior 
6 85,71 0 0,00 1 14,29 1 100 0 0,00 0 0,00 

Fonte: Elaboração própria  

  

 Na tabela 15, a seguir, em Vitória da Conquista, 27 pessoas (20,45%) da raça parda 

apresentaram maior frequência na classificação leve/moderada  e 11 pessoas (8,33%) também 

da raça parda na classificação grande/extrema restrição.  

 Para as pessoas de Tremedal, identifica-se 5 pessoas (21,74%) da raça parda com 

grande/extrema restrição e 1 pessoa (13,04%) da raça negra está com classificação de 

leve/moderada restrição. As raças amarela e indígena não foram citadas em Tremedal. 

 

Tabela 15 – Associação entre raça e restrição à participação das pessoas acometidas pela 

hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 

Raça 

Vitória da Conquista Tremedal 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

n % n % n % n % n % N % 

Branca 32 80,00 6 15,00 2 5,00 6 66,67 2 22,22 1 11,11 

Parda 94 71,21 27 20,45 11 8,33 15 65,22 3 13,04 5 21,74 

Negra 53 81,54 8 12,31 4 6,15 3 75,00 1 25,00 0 0,00 

Amarela 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indígena 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fonte: Elaboração própria  

 

 Para Vitória da Conquista, para aqueles que apresentam classificação 

leve/moderada, 32 pessoas (18,60%) residem na zona urbana e 10 (13,70%) residem na zona 

rural. A classificação de grande/extrema restrição é identificada em 7 pessoas (9,59%) que 

residem na zona rural. Todas as pessoas entrevistas em Tremedal residem na zona rural 

(TABELA 16). 



 73 

Tabela 16 – Associação entre localização da residência e restrição à participação agrupada das 

pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista – BA. 

Localização 

Vitória da Conquista 

Nenhuma Restrição Leve/ Moderada Grande/Extrema 

N % n % n % 

Zona Urbana 129 75,00 32 18,60 11 6,40 

Zona Rural 56 76,71 10 13,70 7 9,59 

Fonte: Elaboração própria  

 

 A única variável com resultado estatisticamente significante, nos dois municípios 

foi o estado conjugal. É possível identificar que em Vitória da Conquista, de acordo com gráfico 

12, a maioria das pessoas com restrição leve/moderada são viúvas (33,33%), seguido daqueles 

com união estável (20,69%). Já aquelas pessoas classificadas com grande/extrema restrição são 

separadas/divorciadas (11,18%).  

 

Gráfico 12 – Associação entre o estado conjugal e a classificação agrupada da restrição à 

participação das pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Vitória da 

Conquista – BA. 

 

Fonte: Elaboração própria/ Teste Exato de Fisher = 0,043 

 

 Em Tremedal, o estado conjugal relacionado com a restrição à participação 

apresentou os resultados demonstrados na tabela 17, a seguir.  
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Tabela 17 – Associação entre o estado conjugal e a classificação da restrição à participação para 

pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Tremedal – BA. 

Estado conjugal 

Nenhuma 

Restrição 
Leve Moderada Grande Extrema 

n % n % n % n % n % 

Solteiro(a)/Nunca 

foi casado(a) 
1 33,33 1 33,33 0 0,00 1 33,33 0 0,00 

Casado(a) 17 85,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00 2 10,00 

Não casado(a) com 

união estável/ 

mora junto 

3 50,00 1 16,67 0 0,00 2 33,33 0 0,00 

Separado(a)/ 

Divorciado(a) 
1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Viúvo(a) 2 40,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 

Fonte: Elaboração própria/ Teste Exato de Fisher = 0,034 

 

 Nota-se que para a distribuição do estado conjugal a maioria dos casados (85%) não 

apresentam restrição à participação e a classificação de leve restrição, encontra-se com a maior 

representação em separados/divorciados (50%).  

 

5.4.2 Aspectos clínicos e restrição à participação   

  

 Para a classificação operacional multibacilar (MB), encontram-se 27 pessoas 

(18,75%) com leve/moderada restrição e 11 pessoas (7,64%) com grande/extrema restrição à 

participação. Em Tremedal, identifica-se também que 3 pessoas (12,00%) com classificação 

operacional MB possuem leve/moderada restrição à participação e 5 (20,00%) apresentaram 

grande/extrema restrição à participação (TABELA 18). 

 

Tabela 18 – Associação entre classificação operacional e classificação agrupada da restrição à 

participação para pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Tremedal 

– BA. 

Classificação 

Operacional 

Vitória da Conquista Tremedal 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

n % n % n % n % n % n % 

PB 62 83,78 9 12,16 3 4,05 1 50,00 1 50,00 0 0 

MB 106 73,61 27 18,75 11 7,64 17 68,00 3 12,00 5 20,00 

Fonte: Elaboração própria 

  

 A forma clínica dimorfa apresenta 19 pessoas (19,59%) com restrição classificada 

como leve/moderada e 6 pessoas (15,38%) com forma clínica virchowiana com grande/extrema 

restrição em Vitória da Conquista. Para Tremedal, a forma clínica tuberculóide apresenta 1 
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pessoa (33,33%) com restrição leve/moderada e 2 pessoas (20,00%) com restrições 

leve/moderada e grave/extrema com forma clínica virchowiana (TABELA 19). 

 

Tabela 19 – Associação entre forma clínica e classificação agrupada da restrição à participação 

para pessoas acometidas pela hanseníase no período entre 2001 a 2014, Tremedal – BA. 

Forma 

Clínica 

Vitória da Conquista Tremedal 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

n % n % n % n % n % N % 

Indeterminada 17 89,47 2 10,53 0 0 1 100,00 0 0 0 0 

Tuberculóide 48 80,00 9 15,00 3 5,00 2 66,67 2 33,33 0 0 

Dimorfa 73 75,26 19 19,59 5 5,15 5 62,5 1 12,5 2 25,00 

Virchowiana 28 71,79 5 12,82 6 15,38 6 60,00 2 20,00 2 20,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para Vitória da Conquista, foi possível avaliar a evolução do grau de incapacidade 

entre o grau avaliado no momento do diagnóstico e a avaliação realizada pelo estudo. Assim, 

percebe-se que 8 pessoas (21,62%) que tiveram piora do GI possuem classificação   

leve/moderada e 11 pessoas que mantiveram o mesmo grau de incapacidade também se 

encontram na classificação leve/moderada com restrição à participação. Destacam-se 2 pessoas 

(8,33%), que, apesar de terem obtido melhora do GI, encontram-se com grande/extrema 

restrição (TABELA 20). 

  

Tabela 20 – Associação entre a evolução do Grau de Incapacidade e classificação agrupada da 

restrição à participação para pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 2014, 

Tremedal – BA. 

Evolução do GI 

Vitória da Conquista 

Nenhuma 

Restrição 

Leve/ 

Moderada 

Grande/ 

Extrema 

n % n % N % 

Manutenção 40 74,07 11 20,37 3 5,56 

Piora 28 75,68 8 21,62 1 2,70 

Melhora 18 75,00 4 16,67 2 8,33 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 

 Alguns aspectos clínicos relacionados com a restrição à participação encontraram 

significância estatística com o GI e a classificação da restrição, demonstrados no gráfico 13. A 

relação com o GI aponta que 74 pessoas (88,1%) que não apresentam nenhuma restrição à 

participação estão avaliadas como sem incapacidade. Para as pessoas que apresentam alguma 

restrição à participação, 27 pessoas (58,7%) possuem grau 2 de incapacidade.  
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Gráfico 13 – Associação entre o grau de incapacidade e restrição à participação para pessoas 

acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista – BA. 

 
  Fonte: Elaboração própria/ p< 0,005 / Teste Exato de Fisher = 0,000) 
  

 A ocorrência de episódios reacionais e a relação com a restrição à participação estão 

expressos no gráfico 14, a seguir, onde se vê a restrição leve e moderada presente em 18,20% 

de quem apresentou episódio reacional, mas também evidenciaram episódios reacionais pessoas 

que apresentaram restrição grande e extrema, 9,90%.  

 

Gráfico 14 –  Associação entre ocorrência de episódio reacional e restrição à participação para 

pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista – BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração 

própria/ p< 0,005 / Teste Exato de Fisher = 0,040 

 Quando se observa o momento de ocorrência do estado reacional, pode-se ver o 

seguinte resultado apresentado na tabela 21. 
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Tabela 21 – Associação entre o momento de ocorrência de episódio reacional e a classificação 

da restrição à participação para pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 a 

2014, Vitória da Conquista – BA. 

Momento da reação 

Nenhuma 

Restrição 
Leve Moderada Grande Extrema 

n % N % N % n % n % 

Nunca teve episódio reacional 80 83,3 9 9,4 5 5,2 2 2,1 0 0,0 

Sim (antes/no diagnóstico) 22 61,1 5 13,9 1 2,8 8 22,2 0 0,0 

Sim (durante a PQT) 47 77,0 7 11,5 4 6,6 3 4,9 0 0,0 

Sim (após/alta da PQT) 18 75,0 5 20,8 0 0,0 1 4,2 0 0,0 

Fonte: Elaboração própria/ Teste Exato de Fisher =0,019 

 

 Ainda que a restrição à participação apareça distribuída em suas faixas de 

classificação para aqueles que não apresentaram nenhuma ocorrência de episódio reacional, 

observa-se que 8 pessoas (22,2%) com grande restrição apresentaram reação antes do 

diagnóstico, além de ocorrência durante a PQT em 7 pessoas (11,5%) com leve restrição, 4 

(6,6%) com moderada restrição e 3 (4,9%) com grande restrição. A ocorrência da reação no 

momento da pós-alta é encontrada em 5 (20,8%) das pessoas com leve restrição e em 1 pessoa 

(4,2%) com grande restrição. Não se observam pessoas com extrema restrição e referência a 

episódios reacionais. 

 

5.5 Contextos de vulnerabilidade 

 

 A vulnerabilidade se expressou nos contextos identificados a partir do referencial 

teórico utilizado e dos elementos abordados pelos instrumentos utilizados na pesquisa. Assim, 

foi construída, a partir de Ayres (2009), a matriz analítica com as categorias que compuseram 

as dimensões individuais, sociais e programáticas (FIGURA 4). 

 A participação social, elemento principal abordado por esse estudo, encontra-se 

como categoria na vulnerabilidade individual e na social, uma vez que a constituição do 

instrumento aborda domínios da vida que compõem essas categorias.  

 Compreende-se que a restrição à participação tanto pode ser um elemento 

facilitador de vulnerabilidade, como também pode ser uma resposta da própria vulnerabilidade, 

numa relação de retroalimentação das condições.  
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Figura 4 – Matriz analítica de contextos de vulnerabilidade para pessoas acometidas pela 

hanseníase no período entre 2001 a 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA.  

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Ayres (2009). 

 

 A dimensão individual se apresenta nas questões onde foi possível elencar, junto 

aos participantes, os elementos de ordem pessoal, o conhecimento sobre a doença, as mudanças 

no modo de vida após o diagnóstico da hanseníase, atitudes, comportamento e sua relação com 

os familiares e o tratamento, expressos tantos nos instrumentos sociodemográficos, quanto no 

clínico e na Escala de Participação. 

 Para a dimensão social, as categorias exploradas pelos instrumentos de abordagem 

do domicílio e sociodemográfico estão representadas em variáveis essencialmente relacionadas 

às principais condições sociais, incluindo a Escala de Participação ao abordar, por exemplo, as 

principais áreas da vida: educação, emprego, vida econômica, vida comunitária, social e cívica, 

em comunidade, recreação, lazer, religião, vida política.  

 Em relação à dimensão programática, o que está apresentado refere-se às 

informações que a pessoa acometida pela hanseníase possuía e que foi possível lhe questionar 

sobre ações dos serviços de saúde, essencialmente as que são consideradas como norteadoras 

do cuidado e atenção à hanseníase. Na Escala de Participação, não há nenhuma questão 

específica que aborde elementos institucionais/programáticos. 

 A seguir, agrupadas pelas categorias analíticas de cada dimensão de 

vulnerabilidade, a descrição dos resultados relacionados aos contextos de vulnerabilidade das 

pessoas acometidas pela hanseníase em ambos os municípios. 

Vulnerabilidade Social 

Trabalho e Renda 

Acesso a benefícios sociais 

Estrutura física do domicílio 

Caracterização do domicílio 
Participação Social 

 

Vulnerabilidade Programática 

Acesso a serviço de saúde – Atenção Básica 
Acesso a serviço de referência em hanseníase 

Atenção e cuidado para hanseníase 

Acesso a outros serviços básicos 

 

Vulnerabilidade Individual 

Valores/Crenças 

Comportamento/ Mudanças no modo de vida 

Conhecimento sobre a doença 
Relações sociais/familiares 

Adesão a tratamento medicamentoso 

Participação Social 
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5.5.1 Contextos de vulnerabilidade individual 

  

 Na categoria de valores e crenças, em Vitória da Conquista, 154 pessoas 

declararam-se pertencentes à religião católica (57,89%). Em Tremedal, a religião católica foi 

em sua ampla maioria citada por 33 pessoas (80,49%), como apresentado na tabela 22.  

 

Tabela 22 – Contextos de vulnerabilidade individual na categoria valores/crenças em pessoas 

acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – 

BA. 

Valores/Crenças 

Vitória da Conquista 

(n=266) 

Tremedal 

(n=41) 

Freq. % Freq. % 

Religião     

Não  30 11,28 3 7,32 

Sim 236 88,72 38 92,68 

Prática religiosa 
    

Não 88 33,08 9 21,95 

Sim 178 66,92 32 78,05 

Tipo de religião/denominação*     

Adventista 9 3,38 0 0,00 

Assembleia de Deus 14 5,26 2 4,88 

Batista 14 5,26 0 0,00 

Casa da Benção 1 0,38 0 0,00 

Católica 154 57,89 33 80,49 

Congregação Cristã do Brasil 2 0,75 1 2,44 

Espírita 2 0,75 0 0,00 

Evangelho Quadrangular 3 1,13 0 0,00 

Metodista  0 0,00 1 2,44 

Testemunha de Jeová 1 0,38 0 0,00 

Umbanda 1 0,38 0 0,00 

Universal do Reino de Deus 5 1,88 0 0,00 

Outra 32 12,03 1 2,44 

Nenhuma/Não tem religião atualmente 28 10,53 3 7,32 

Fonte: Elaboração própria/      Conclusão 

* As religiões Batuque, Budista, Candomblé, Judaica, Luterana, Messiânica, Presbiteriana não foram citadas 

em nenhum município. 

 

 Relacionado à categoria de comportamento/mudanças no modo de vida, foi 

questionado ainda o uso de álcool e tabaco, dados na tabela 23. Em Vitória da Conquista, 254 

pessoas declararam não fazer uso de álcool (94,78%) e 223 não utilizam o tabaco (83,21%), 

assim como em Tremedal não fazem uso do álcool 36 pessoas (87,8%), e 28 (70,0%) não fazem 

uso de tabaco.  

 Quando relacionado o comportamento de fumar e a interferência da hanseníase no 

hábito, nota-se que, apesar de 115 pessoas não apresentarem mudança (43,23%), em Vitória da 
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Conquista houve a ocorrência de redução do consumo em 14 pessoas (5,26%) e suspensão em 

12 pessoas (4,51%).  

 Em Tremedal foi mais elevada a proporção daqueles que suspenderam o fumo, 4 

pessoas (9,76%). No que se refere a relação entre o consumo de bebida alcoólica e a ocorrência 

da hanseníase, houve mudança para redução, somados à suspensão do consumo em cerca de 

26% das pessoas, nas duas cidades. 

 

Tabela 23 – Contextos de vulnerabilidade individual na categoria comportamento/mudanças no 

modo de vida em pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória 

da Conquista e Tremedal – BA. 

Comportamento/ Mudanças no modo de vida 
Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Uso de tabaco  (n=268) 
 

(n=40) 
 

Não 223 83,21 28 70,0 

Sim 45 16,79 12 30,0 

Mudança de consumo de tabaco após a hanseníase  (n=266) 
 

(n=41) 
 

Nunca fumei 124 46,62 15 36,59 

Não houve mudança 115 43,23 20 48,77 

Sim, com aumento do consumo 1 0,38 1 2,44 

Sim, com redução do consumo 14 5,26 1 2,44 

Sim, parei de fumar 12 4,51 4 9,76 

Uso de álcool  (n=268) 
 

(n=41) 
 

Não 254 94,78 36 87,8 

Sim 14 5,22 5 12,2 

Mudança de consumo do álcool após a hanseníase  (n=266) 
 

(n=44) 
 

Nunca Bebi 73 27,44 15 36,59 

Não houve mudança 121 45,49 15 36,59 

Sim, com aumento do consumo 2 0,75 0 0 

Sim, com redução do consumo 16 6,02 4 9,75 

Sim, parei de beber 54 20,3 7 17,07 

Fonte: Elaboração própria 

  

 A categoria conhecimento sobre a doença mostrou-se de modo diferente nos dois 

municípios, apresentada na tabela 44. Em Vitória da Conquista, afirmaram ter ouvido falar 

sobre a doença, antes do seu diagnóstico, 123 pessoas entrevistadas (46,24%), quase metade; e 

em Tremedal 31 pessoas (73,81%), representando a maioria.  

 Esse resultado está diretamente relacionado à ocorrência de casos anteriores ao do 

entrevistado; em Tremedal 28, quase 67%, afirmaram possuir familiares que adoeceram 

anteriormente, enquanto em Vitória da Conquista esse número esteve presente em 62, o que 

representa 23,22%.  
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 Quando se estende para outras pessoas, além de familiares, há crescimento para 

42,32% e Tremedal chega a registrar casos em 72,5% com o acréscimo da categoria de pessoas 

fora da família. Em ambos os lugares, mais de 90% acredita que a doença tem cura. 

 

Tabela 24 – Contextos de vulnerabilidade individual na categoria conhecimento sobre a doença 

em pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e 

Tremedal – BA. 

Conhecimento sobre a doença  
Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Conhecimento da doença antes do diagnóstico (n=266) 
 

(n=42) 
 

Não 143 53,76 11 26,19 

Sim 123 46,24 31 73,81 

Existência de casos anteriores na família (n=267) 
 

(n=42) 
 

Não 205 76,78 14 33,33 

Sim 62 23,22 28 66,67 

Crença sobre a cura da hanseníase (n=259) 
 

(n=40) 
 

Não 23 8,88 2 5,00 

Sim 236 91,12 38 95,00 

Casos de hanseníase entre familiares e coabitantes (n=267) 
 

(n=40) 
 

Não 154 57,68 11 27,5 

Sim, antes do diagnóstico do seu caso 68 25,47 23 57,5 

Sim, depois do diagnóstico do seu caso 42 15,73 6 15 

Sim, desconhece-se o momento do diagnóstico 3 1,12 0 0 

Casos de  hanseníase entre familiares e coabitantes (n=267) 
 

(n=40) 
 

Não 154 57,68 11 27,5 

Sim 113 42,32 29 72,5 

Fonte: Elaboração própria 

  

A tabela 25, a seguir, refere-se à categoria de relações sociais e familiares. A 

revelação sobre a doença entre os residentes no mesmo domicílio ocorreu em 241 (92,34%) 

entrevistados em Vitória da Conquista e em Tremedal foram 37 (90,24%), representando a 

maioria nas duas cidades, assim como o apoio recebido dos familiares.  

 

Tabela 25 – Contextos de vulnerabilidade individual na categoria relações sociais/familiares 

em pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e 

Tremedal – BA. 

Relações sociais/familiares 
Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Revelação para os residentes do mesmo domicílio (n=261)  (n=41)  

Não 20 7,66 4 9,76 

Sim 241 92,34 37 90,24 

Apoio de familiares após diagnóstico da hanseníase (n=266) 
 

(n=40) 
 

Não 27 10,15 4 10,0 

Sim 239 89,85 36 90,0 

Fonte: Elaboração própria 
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 A categoria de adesão a tratamento medicamentoso revela que a maioria dos 

entrevistados, 235 pessoas (90,04%) em Vitória da Conquista e 35 pessoas (83,33%) em 

Tremedal, não se referiram a dificuldades no uso do tratamento poliquimioterápico. (TABELA 

26).  

 

Tabela 26 – Contextos de vulnerabilidade individual na categoria adesão a tratamento 

medicamentoso em pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória 

da Conquista e Tremedal – BA. 
Adesão a tratamento medicamentoso Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Dificuldade de engolir o remédio (n=261) 
 

(n=42) 
 

Não 235 90,04 35 83,33 

Sim 26 9,96 7 16,67 

Interrupção da PQT (n=260) 
 

(n=43) 
 

Não 228 87,69 40 93,02 

Sim 32 12,31 3 6,98 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A interrupção do tratamento esteve presente em 32 pessoas (12,31%) em Vitória da 

Conquista e em 3 pessoas (6,98%) em Tremedal. 

 

5.5.2 Contextos de vulnerabilidade social 

 

 Os elementos elencados como sendo comuns à coletividade estão distribuídos tanto 

na vulnerabilidade social como na programática.  

 A categoria de trabalho e renda, apresentada na tabela 27, aponta 140 (52,43%) 

pessoas em situação de inatividade em relação ao contexto de trabalho em Vitória da Conquista. 

Em Tremedal, a maioria dos entrevistados, 23 (56,10%), encontrava-se ativo no momento da 

entrevista. Daqueles que se referiram à mudança na situação de trabalho, indicaram piora 52 

(19,48%) em Vitória da Conquista e 18 (43,9%) em Tremedal.  Destaca-se que vivem 

com até 1 salário mínimo 142 pessoas (53,18%), sendo que desses, 34 (12,73%) estão incluídos 

na faixa de extrema pobreza em Vitória da Conquista. Em Tremedal, 30 pessoas (73,17%) 

declaram receber até um salário mínimo e encontram-se na faixa de extrema pobreza 8 pessoas 

(19,51%). 
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Tabela 27 – Contextos de vulnerabilidade social na categoria trabalho e renda em pessoas 

acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – 

BA. 

Trabalho e Renda Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Contexto de trabalho atual (n=267) 
 

(n=41) 
 

Nunca trabalhou 5 1,87 1 2,44 

Ativo 122 45,69 23 56,1 

Inativo 140 52,43 17 41,46 

Mudança de trabalho devido a hanseníase (n=267) 
 

(n=41) 
 

Não 131 49,06 18 43,9 

Sim, melhorei minha situação de trabalho 0 0 1 2,44 

Sim, piorei minha situação de trabalho 52 19,48 18 43,9 

Não houve mudança na situação de trabalho 84 31,46 4 9,76 

Faixa de renda (n=267) 
 

(n=41) 
 

Até R$70 34 12,73 8 19,51 

De R$70 a R$724* 108 40,45 22 53,66 

Maior que R$724 125 46,82 11 26,83 

Extrema pobreza (n=267) 
 

(n=41) 
 

Não 233 87,27 33 80,49 

Sim 34 12,73 8 19,51 

Mudança de renda devido a hanseníase (n=267) 
 

(n=41) 
 

Não 124 46,44 21 51,22 

Sim, com redução de renda 43 16,10 11 26,83 

Sim, com aumento de renda 3 1,12 1 2,44 

Não houve mudança na renda 97 36,33 8 19,51 

Bolsa família (n=266) 
 

(n=41) 
 

Não e não tem cadastro 170 63,91 18 43,9 

Não e tem cadastro 13 4,89 0 0 

Sim, bolsa família ativa 59 22,18 21 51,22 

Sim, mas atualmente bolsa família inativa 24 9,02 2 4,88 

Fonte: Elaboração própria/ *Salário mínimo em 2014 

 

Elementos de conhecimento sobre vulnerabilidade social também estão 

relacionados com a estrutura física e caracterização do domicílio. Nota-se na tabela 28 que, em 

Vitória da Conquista, a predominância nos domicílios é de casa própria para 238 pessoas 

(88,8%), material externo de alvenaria com revestimento em 231 (86,19%), telha de barro em 

208 (77,61%) e piso de cerâmica, lajota ou pedra em 221 (78,73%). 

 Em Tremedal, declaram ter casa própria 44 entrevistados (95,65%), com 

predominância de material externo de adobe em 17 (36,96%), sendo a telha de barro o material 
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mais frequente na cobertura do telhado em 45 (97,83%) e o piso de cerâmica e lajota citado em 

22 domicílios (47,83%), assim como de cimento em 21 (45,65%). 

 

Tabela 28 – Contextos de vulnerabilidade social na categoria estrutura física do domicílio em 

pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e 

Tremedal – BA. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A caracterização dos domicílios está apresentada na tabela 29. Os dois municípios 

possuem frequência predominante nos mesmos itens. O número de cômodos do domicílio 

variou entre 4 e 6; para os que servem como dormitórios, a predominância foi de até 3 cômodos 

e a maioria possui 1 banheiro. Há uma distribuição equilibrada entre o número de residentes no 

domicílio, sendo superior a 4 residentes em 131 (48,88%) dos entrevistados em Vitória da 

Conquista e para Tremedal em 21 (45,65%).  

 

 

 

 

 

 

Estrutura física do domicílio 
Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Tipo de domicílio (n=268)  (n=46)  

Casa própria 238 88,8 44 95,65 

Casa alugada 18 6,72 0 0 

Casa de favor 12 4,48 2 4,35 

Material de construção externo (n=268)  (n=46)  

Alvenaria com revestimento 231 86,19 19 41,3 

Alvenaria sem revestimento 23 8,58 9 19,57 

Adobe 14 5,22 17 36,96 

Taipa revestida 0 0 1 2,17 

Material do telhado (n=268)  (n=46)  

Telha de barro          208 77,61 45 97,83 

Telha de cimento amianto           39 14,55 1 2,17 

Laje de concreto           18 6,72 0 0 

Zinco ou chapa metálica           3 1,12 0 0 

Material do piso (n=268)  (n=46)  

Cerâmica, lajota ou pedra 211 78,73 22 47,83 

Cimento 52 19,4 21 45,65 

Terra 2 0,75 3 6,52 

Tacos ou tábua corrida 1 0,37 0 0 

Carpete 2 0,75 0 0 
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Tabela 29 – Contextos de vulnerabilidade social na categoria caracterização do domicílio em 

pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória da Conquista e 

Tremedal – BA. 

Fonte: Elaboração própria 

  

Destaca-se que o número de até 3 pessoas que dormem no mesmo dormitório em 

Vitória da Conquista esteve presente em 202 domicílios (75,37%) e em Tremedal é a maioria; 

em 36 dos domicílios (78,26%). Em relação ao número de pessoas residentes nos últimos 5 

anos antes do diagnóstico, ou seja, o número de contatos citados pelos entrevistados mostra que 

boa parte nomeou entre 4 e 6 pessoas, em 89 domicílios (34,36%) de Vitória da Conquista e em 

13 (33,33%) em Tremedal. 

 

 

Caracterização do domicílio Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Número de cômodos (n=268)  (n=46)  

Até 3 7 2,61 0 0 

De 4 a 6 146 54,48 26 56,52 

Entre 7 e 9 95 35,45 17 36,96 

Acima de 10 20 7,46 3 6,52 

Número de dormitórios (n=268)  (n=46)  

1 cômodo 33 12,31 2 4,35 

Até 3 cômodos 199 74,25 34 73,91 

Acima de 4 36 13,43 10 21,74 

Número de banheiros (n=268)  (n=46)  

Nenhum 1 0,37 6 13,04 

1 banheiro 206 76,87 36 78,26 

Mais de 2 61 22,76 4 8,7 

Número de residentes no domicílio (n=268)  (n=46)  

Mora sozinho 2 0,75 0 0 

Até 3 pessoas 135 50,37 25 54,35 

Acima de 4 131 48,88 21 45,65 

Número de pessoas que dormem no mesmo dormitório (n=268)  (n=46)  

Nenhuma           61 22,76 9 19,57 

Até 3 pessoas          202 75,37 36 78,26 

Mais de 3 pessoas            5 1,87 1 2,17 

Número de pessoas residentes nos últimos 5 anos do 

diagnóstico 

(n=268)  (n=46)  

Até 3 pessoas 125 48,26 17 43,59 

De 4 a 6 pessoas 89 34,36 13 33,33 

Acima de 7 pessoas 45 17,38 9 23,08 
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5.5.3 Contextos de vulnerabilidade programática 

 

 Os entrevistados foram questionados sobre o acesso aos serviços de saúde e os 

dados estão apresentados na tabela 30. Para Vitória da Conquista, 222 (87,06%) declaram terem 

seus domicílios cadastrados pelo ACS na Unidade de Saúde e frequência de visita mensal do 

ACS em 99 das casas (38,67%).  

 Em Tremedal, todas as casas declaram ter cadastro na Unidade de Saúde e recebem 

frequência mensal dos ACS em 41 dos domicílios (89,13%).  

 

Tabela 30 – Contextos de vulnerabilidade programática na categoria acesso a serviço de saúde 

– Atenção Básica em pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória 

da Conquista e Tremedal – BA. 

Acesso a serviço de saúde – Atenção Básica Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Casa cadastrada na Unidade de Saúde pelo ACS (n=255) 
 

(n=44) 
 

Não 33 12,94 0 0 

Sim 222 87,06 44 100 

Recebeu visita de ACS da ESF ou PACS (n=256) 
 

(n=46) 
 

Mensalmente 99 38,67 41 89,13 

A cada 2 meses 37 14,45 1 2,17 

De 2 a 4 vezes 37 14,45 2 4,35 

Uma vez 33 12,89 1 2,17 

Nunca recebeu 50 19,53 1 2,17 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A tabela 31, a seguir, refere-se à categoria de acesso ao serviço de referência no que 

concerne ao tratamento para hanseníase. Em Vitória da Conquista, 61 (23,74%) entrevistados 

indicaram a unidade básica de saúde como o espaço onde foi realizada a suspeita da hanseníase, 

e outros 137 (53,31%) o próprio serviço de referência municipal, sendo esse diagnóstico 

confirmado em 229 casos (87,74%) pelo serviço de referência.  

 Para o Município de Tremedal, foi citada, por 17 pessoas (48,57%), a unidade 

básica como sendo o local onde foi realizada a suspeita do diagnóstico,  mas também, outras 7 

(20%) mencionaram o serviço de referência em outros estados/municípios. A frequência de 

citação para o diagnóstico definitivo foi distribuída entre o Serviço de Referência Municipal de 

Vitória da Conquista, que atende ao município de Tremedal, para 12 pessoas (29,97%), seguido 

de outras 16 pessoas (39,02%) com citação ao serviço de referência em outros 

estados/municípios. Na avaliação, o acesso ao serviço foi considerado bom para 148 pessoas 

(55,43%) de Vitória da Conquista e para 24 (55,81%) em Tremedal. 
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Tabela 31 – Contextos de vulnerabilidade programática na categoria acesso ao serviço de 

referência no tratamento de hanseníase em pessoas acometidas pela doença, no período entre 

2001 e 2014, Vitória da Conquista e Tremedal – BA. 

Acesso a serviço de saúde no tratamento da hanseníase Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Local de suspeita do diagnóstico  (n=257) 
 

(n=35)  

No domicílio, pelo agente comunitário de saúde 2 0,78 3 8,57 

Farmácia 1 0,39 0 0,00 

Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou 

unidade de saúde da família) 

61 23,74 17 48,57 

Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – 

Posto de Assistência Médica 

8 3,11 0 0,00 

Pronto-socorro ou emergência de hospital público 2 0,78 0 0,00 

Serviço de referência municipal  137 53,31 3 8,57 

Serviço de referência estadual  1 0,39 0 0,00 

Serviço de referência (outros estados / municípios) 2 0,78 7 20,00 

Ambulatório de hospital público 11 4,28 4 11,43 

Consultório particular 18 7,00 0 0,00 

Ambulatório ou consultório de clínica privada 13 5,06 1 2,86 

Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato 1 0,39 0 0,00 

Local do diagnóstico definitivo  (n=261)  (n=41)  

No domicílio pelo médico ou enfermeiro 1 0,38 1 2,44 

Farmácia 0 0,00 0 0,00 

Unidade básica de saúde (posto ou centro de saúde ou 

unidade de saúde da família) 

15 5,75 6 14,63 

Centro de Especialidades, Policlínica pública ou PAM – 

Posto de Assistência Médica 

3 1,15 0 0,00 

Serviço de referência municipal  229 87,74 12 29,27 

Serviço de referência (outros estados / municípios) 2 0,77 16 39,02 

Ambulatório de hospital público 5 1,92 5 12,20 

Consultório particular 4 1,53 0 0,00 

Ambulatório ou consultório de clínica privada 2 0,77 1 2,44 

Avaliação do acesso ao serviço onde faz (fez) o tratamento (n=267)  (n=43)  

Muito Bom 104 38,95 8 18,60 

Bom 148 55,43 24 55,81 

Regular 12 4,49 8 18,60 

Ruim 1 0,37 2 4,65 

Muito ruim 2 0,75 1 2,33 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Para o acompanhamento das pessoas acometidas, foi questionado sobre elementos 

que estão relacionados à atenção e cuidado e são apresentados na tabela 32. Sobre a avaliação 

de seus contatos à época do diagnóstico, em Vitória da Conquista, 101 pessoas (39,15%) 

afirmaram não terem sido avaliadas, assim como 38 (14,73%) ainda referiram-se à avaliação 
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de apenas parte dos contatos. Em Tremedal, 5 (12,82%)pessoas apontaram a avaliação parcial 

e a não avaliação foi citada por 13 pessoas (33,33%). 

 

Tabela 32 – Contextos de vulnerabilidade programática na categoria atenção e cuidado para 

hanseníase em pessoas acometidas pela hanseníase no período entre 2001 e 2014, Vitória da 

Conquista e Tremedal – BA. 

Atenção e cuidado para hanseníase Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Visita do ACS na época do diagnóstico (n=268) 
 

(n=41) 
 

Não 96 35,82 7 17,07 

Sim 172 64,18 34 82,93 

Frequência de visita do ACS durante  PQT (n=260) 
 

(n=39) 
 

Semanalmente 21 8,08 2 5,13 

Quinzenalmente 16 6,15 5 12,82 

Mensalmente 65 25,00 19 48,72 

A cada 2 meses 18 6,92 0 0 

De 2 a 4 vezes por ano 7 2,69 3 7,69 

Uma vez por ano 10 3,85 0 0 

Nunca recebeu 123 47,31 10 25,64 

Frequência de visita do ACS no pós alta (n=258) 
 

(n=41) 
 

Semanalmente 14 5,43 2 4,88 

Quinzenalmente 11 4,26 3 7,32 

Mensalmente 55 21,32 21 51,22 

A cada 2 meses 20 7,75 1 2,44 

De 2 a 4 vezes por ano 11 4,26 1 2,44 

Uma vez por ano 14 5,43 0 0 

Nunca recebeu 131 50,78 12 29,27 

Em tratamento 2 0,78 1 2,44 

Fonte: Elaboração própria 

  

Afirmaram ter recebido a visita do ACS, na época do diagnóstico, 172 pessoas 

(64,18%) de Vitória da Conquista e 34 (82,93%) pessoas de Tremedal. Em relação à frequência 

de visita durante a PQT, em Vitória da Conquista, a maioria citou nunca a ter recebido, 123 

pessoas (47,31%), e em Tremedal informaram frequência mensal de visita 19 pessoas (48,72%). 

No pós-alta, mantém-se os resultados proporcionais ao acompanhamento durante a PQT, em 

que 131 pessoas (50,78%)informaram não ter recebido a visita do ACS em Vitória da 

Conquista, e em Tremedal a maioria, 21 (51,22%), acusou ter recebido visita mensal. 

 O acesso a outros serviços básicos para as pessoas acometidas por hanseníase, 

considerados como elementos de vulnerabilidade programática, estão expressos na tabela 33, e 

referem-se ao abastecimento de água, energia, destino do lixo e dejetos.  
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Tabela 33 – Contextos de vulnerabilidade programática na categoria acesso a outros serviços 

básicos em pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, Vitória da 

Conquista e Tremedal – BA. 

Acesso a outros serviços básicos Vitória da Conquista Tremedal 

Freq. % Freq. % 

Abastecimento de água (n=268)  (n=46)  

Rede geral de distribuição 235 88,01 6 13,04 

Açudes, represas ou lago artificial 2 0,75 2 4,35 

Poço ou nascente 16 5,99 13 28,26 

Água de carro-pipa 11 4,12 6 13,04 

Água da chuva armazenada 3 1,12 19 41,30 

Outro (não especificado) 1 0,37 0 0 

Origem da energia elétrica (n=268)  (n=46)  

Rede geral 265 98,88 44 95,65 

Outra origem (gerador, placa solar, eólica etc) 2 0,75 2 4,35 

Não tem energia elétrica 1 0,37 0 0 

Eliminação de dejetos (n=268)  (n=46)  

Rede geral de esgoto  170 63,43 1 2,17 

Fossa séptica 89 33,21 32 69,57 

Fossa rudimentar 6 2,24 2 4,35 

Vala (Céu aberto) 2 0,75 11 23,91 

Outra 1 0,37 0 0 

Destino do lixo (n=268)  (n=46)  

Coletado por serviço de limpeza 222 82,83 5 10,87 

É queimado na propriedade 19 7,09 33 71,74 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 2 0,75 6 13,04 

Outras formas 25 9,33 2 4,35 

Fonte: Elaboração própria 

 

 As pessoas acometidas pela hanseníase, residentes em Vitória da Conquista, em sua 

maioria, 235 pessoas (88,01%), têm acesso à água pela rede geral de distribuição, assim como 

à energia elétrica em 265 (98,88%) das casas. A rede geral de esgoto para eliminação dos 

dejetos foi citada por 170 (63,67%), seguido de 89 domicílios (33,33%) com fossa séptica. O 

lixo é coletado pelo serviço municipal de limpeza em 222 (82,83%) das casas. 

 Em Tremedal, há diferença em relação a esses serviços. A fonte de água principal 

para 19 pessoas (41,30%) é água de chuva armazenada e para outras 13 pessoas (28,26%) é o 

uso de poço ou nascente. A fonte de energia elétrica é a rede geral de distribuição para 44 

domicílios (95,65%). A eliminação dos dejetos por fossa séptica é feita em 32 residências 

(69,57%) e o lixo é essencialmente queimado em 33 propriedades (71,74%). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 As pessoas acometidas pela hanseníase, no período entre 2001 e 2014, abordadas 

no presente estudo realizado em Vitória da Conquista e Tremedal, no estado da Bahia, são em 
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sua maioria da raça parda, concentradas na faixa etária considerada economicamente ativa, ou 

seja, entre 15 e 59 anos, do sexo feminino e predominantemente casados. Os municípios 

escolhidos para o estudo possuem diferenças significativas entre perfil geográfico e 

socioeconômico; essas condições se refletem na caracterização de alguns elementos da 

população acometida pela hanseníase e, por essa razão, não permitem comparações diretas e 

são destacadas separadamente. 

A hanseníase atinge pessoas de todas as idades e de ambos os sexos. Os dados 

nacionais em 2014 apontam prevalência de casos no sexo masculino. Em relação ao país, a taxa 

é de 54,58%, sendo que 52,91% encontra-se na Região Nordeste e 51,92% no Estado da Bahia. 

No entanto, o estudo alcançou maior frequência para o sexo feminino nos casos abordados, o 

que corresponde também à distribuição da população feminina que é maioria em Vitória da 

Conquista e se aproxima de ser, proporcionalmente, igual em Tremedal (BRASIL, 2014).  

Os indicadores do IDH, especialmente educação e renda, sinalizam desigualdades 

sociais importantes, o que amplia as vulnerabilidades de grupos populacionais e, em doenças 

como a hanseníase, acaba por contribuir fortemente para a manutenção de um ciclo de pobreza.  

Apesar de ter havido crescimento dos indicadores no sentido de sinalizar melhoria 

das condições de saúde, educação e longevidade, avaliados no IDHM de 2010, quando 

comparados por vezes ao Estado da Bahia e até mesmo ao Brasil, os municípios do estudo estão 

ainda com médio e baixo desenvolvimento e, portanto, precisam ser incluídos e priorizados em 

ações de implementação de políticas públicas.  

Em Vitória da Conquista, que possui IDH médio, a maioria da população com 

hanseníase tem escolaridade até o ensino fundamental e renda de até um salário mínimo, 

acompanhando assim a renda per capita indicada pelo índice de Gini.  

A escolaridade é soberana como um indicador diretamente relacionado ao 

desenvolvimento humano, por tratar-se de um promotor de acesso às mais diversas ordens. 

Indivíduos com baixa escolaridade acabam por se vincular à atividades de trabalho mais 

restritas, que não exigem níveis de conhecimento específicos. A tendência, portanto, é 

influenciar a escolha de trabalhos informais que, consequentemente, causam impacto na renda 

familiar (LOPES E RANGEL, 2014). 

No Município de Tremedal, que apresenta baixo índice de desenvolvimento 

humano, indicado pelo IDH em 2010, esse contexto é reafirmado nas pessoas acometidas pela 

hanseníase, na medida em que a maior frequência se deu entre aquelas com baixa escolaridade, 

não alfabetizadas e, ainda, todas residentes em zona rural. Nesse estudo, avaliou-se a renda per 

capita da população do município, calculada pelo índice Gini , reafirmando-se a situação de 
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pobreza, especialmente a das pessoas com hanseníase, que possuem renda abaixo de 01 salário 

mínimo. 

Tomando como parâmetro a determinação social da hanseníase e a presença das 

desigualdades sociais, Lopes e Rangel, 2014, afirmam que o acesso à educação de qualidade, 

saúde, assistência social e inserção no mercado de trabalho tornam-se fundamentais no combate 

à doença, podendo os serviços de saúde reproduzir ou minimizar essas desigualdades.  

Além de reconhecer as características sociodemográficas, é fundamental 

caracterizar o perfil clínico dos casos, o que pode contribuir para a identificação não somente 

dos indicadores epidemiológicos de risco ou determinantes sociais, mas também, da 

identificação de possíveis contextos de vulnerabilidade revelados por esses indicadores.  

O perfil clínico da hanseníase, encontrado no estudo, tem predominância dos casos 

multibacilares e a forma clínica Dimorfa, dados que acompanham o perfil clínico dos casos de 

hanseníase no Brasil em 2014, disponibilizado pela SVS, que apontam maior proporção dos 

casos MB, representando no país 65,91%, na região nordeste 62,28% e no Estado da Bahia 

62,70%.  Essa condição implica em maior probabilidade de transmissão do bacilo quando 

comparados aos casos paucibacilares e , ainda, à forte relação entre a ocorrência das 

incapacidades físicas e o impacto na limitação de atividades e na participação social, dimensões 

essas avaliadas por escalas (BRASIL, 2002; BRASIL, 2014; BARBOSA, 2009). 

A presença de incapacidades foi verificada na avaliação neurológica simplificada 

realizada durante a pesquisa, com predominância de grau 2 nas pessoas de Tremedal, mas não 

menos significativo no Município de Vitória da Conquista. A classificação de algum grau de 

incapacidade, seja I ou II, constata a afirmação de que "a presença de incapacidades, causadas 

pela hanseníase em um paciente curado, é um indicador de que o diagnóstico foi tardio ou de 

que o tratamento foi inadequado” (BRASIL, 2002, p.43).  

O conhecimento sobre ocorrência das incapacidades, observando inclusive a 

incidência dos casos MB, pode contribuir na elaboração de estratégias de prevenção de 

incapacidades, uma vez que observa-se frequência alta em muitos estudos, como descrevem 

Nardi et al. (2012), indicando inclusive a identificação de casos em bairros com maior 

densidade populacional e com condições socioeconômicas desfavoráveis. 

Há de ser considerado um outro indicador importante na atenção à hanseníase, 

como condição crônica, que é a evolução do grau de incapacidade. Com esse elemento, é viável 

identificar progressão para piora do grau de incapacidade, permanência no mesmo grau, ou 

ainda melhora das incapacidades de grau 1 e/ou 2 para grau 0 (MONTEIRO et al., 2013; 

QUEIRÓS, 2014). Nesse projeto, foi possível avaliar o período entre diagnóstico e o momento 
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de avaliação da pesquisa que apontou para uma proporção considerável de pessoas com piora 

do GI e ainda manutenção do mesmo grau, o que coloca em questão a importância da promoção 

do autocuidado para a prevenção de incapacidades preconizadas pelo MS (BRASIL, 2016).   

Após a conclusão do tratamento, evidências mostram que as pessoas acometidas 

pela hanseníase enfrentam um risco substancial de deficiências e sinalizam a necessidade do 

seguimento longitudinal do cuidado no pós-alta da PQT, não devendo assim ser esquecidas e e 

não deixando de ser detectadas pelo “radar do serviço de saúde”. Destacam-se elementos sobre 

a relação direta entre a importância do diagnóstico precoce e a prevenção de incapacidades, 

uma vez que a doença atinge a maioria das pessoas em faixa etária economicamente ativa e, por 

isso, quanto menor a chance de desenvolver incapacidade, maior possibilidade para o trabalho 

(VAN BRAKEL et al., 2012). 

Ainda em seus estudos, Van Brakel et.al. (2006; 2012) apontam que além do 

impacto das deficiências físicas, o estigma da hanseníase afeta a vida de muitas pessoas em seu 

desenvolvimento físico, psicológico, bem-estar social e econômico e pode ser considerado 

como uma das principais causas de restrições à participação social, mas não é a única. Os efeitos 

da doença podem agravar essa restrição, seja devido ao efeito incapacitante de deficiências, 

limitações de atividade ou outras barreiras ambientais da participação, seja por representar uma 

condição crônica e com potencial de gravidade variável. 

Considerando as incapacidade físicas e o estigma associado à hanseníase, conhecer 

dados sobre a participação social pode servir como possível elemento de planejamento dos 

programas de monitoramento e avaliação, bem como, uma vez desenvolvidas ações de 

reabilitação, aconselhamentos, campanhas de educação em saúde, a participação social pode 

ser um indicador de avaliação do impacto dessas intervenções (VAN BRAKEL et al., 2006a) 

A pontuação gerada pela Escala de Participação mostrou-se sensível às mudanças 

na vida das pessoas após situações importantes. Interessante destacar que o estudo de validação 

da escala sinaliza que nem sempre ocorrências tidas como negativas, necessariamente, irão 

afetar a participação, promovendo uma redução,  assim como um evento positivo também não 

geraria, fundamentalmente, aumento na participação social (VAN BRAKEL et al., 2006b) 

Nos estudos de Barbosa (2009), SINGH, S. et al. (2009) e SENA (2015) a maioria 

das pessoas acometidas pela hanseníase não apresentaram restrição à participação. No entanto, 

a frequência em outros níveis de restrição na classificação é possível de ser identificada e, 

portanto, a escala serve a esse propósito. É uma ferramenta de aproximação e indica a 

necessidade de outras metodologias de abordagem dessa população para relacionar as possíveis 

causas da restrição (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005). 
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Nos municípios desse estudo, é possível verificar que foram obtidas frequências em 

todas as faixas da classificação da escala que indicam algum tipo de restrição, da mais leve à 

extrema, inclusive a frequência na classificação de extrema restrição, situação não frequente na 

literatura aqui referida. A identificação de pessoas acometidas pela hanseníase que apresentam 

restrição à participação indica ser imprescindível a necessidade de cuidado específico voltado 

a essa parcela da população que apresenta, somado ao processo de adoecimento, um impacto 

de outra ordem em suas vidas.  

A utilização da escala não espera, portanto, que a maioria das pessoas acometidas 

pela hanseníase ou outra condição estigmatizante apresentem restrição em seu grau mais 

extremo, mas vem servir como um instrumento de triagem adequado à avaliação das 

necessidades de reabilitação ou outras intervenções sociais, na medida em que a pessoa 

apresente qualquer restrição à participação. A escala pode ser usada como uma medida de 

resultado e determinar, em estudo analítico, fatores de risco para as restrições à participação 

(VAN BRAKEL et al., 2006b). 

A restrição à participação pode advir como resultado da relação entre processos 

históricos e sociais de estigmatização vivenciados por pessoas acometidas pela hanseníase. 

Assim, ao pensarmos sobre um dos conceitos de vulnerabilidade social, citado por Sánchez e 

Bertolozzi (2007) como sendo relacionado diretamente a processos de exclusão, discriminação 

ou enfraquecimento dos grupos sociais e sua capacidade de reação, encontramos relação direta 

sobre uma possível restrição à participação como resultado desses processos históricos e sociais 

de estigmatização vivenciados por pessoas acometidas pela hanseníase.   

O desfecho restrição à participação aponta para a necessidade de superar a previsão, 

o esperado, e buscar uma forma de lidar com as particularidades que podem revelar a 

complexidade do conhecimento do fenômeno como um todo. 

Vejamos: A participação é elencada como sendo o envolvimento em situações de 

vida e entende-se essas situações a partir dos domínios elencados que pretendem ser amplos o 

suficiente para abranger todas as possibilidades que estão relacionadas com a vida humana 

(OMS, 2008). Assim, buscou-se verificar a associação entre as variáveis sociodemográficas e 

clínicas e a restrição à participação das pessoas acometidas pela hanseníase. 

Para a caracterização sociodemográfica, nos testes estatísticos para comprovação 

de associação, as variáveis raça, faixa etária, sexo, escolaridade não se mostraram 

estatisticamente significantes. No entanto, coube aqui a busca da compreensão desses aspectos 

nas pessoas acometidas pela hanseníase, justamente sob a possibilidade do referencial da 

vulnerabilidade e a literatura consultada. 
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A relação entre a restrição à participação e variáveis sociais, clínicas ou econômicas 

foi aplicada em outros estudos que utilizaram a Escala de Participação (Barbosa, 2009; Barbosa 

et al, 2008; Rafael, 2009; Sena, 2015; Souza et al., 2016; Singh et al., 2009; Lesshafft et al., 

2010). Cabe destacar que os estudos apontados apresentam suas características peculiares, seja 

pela variação da amostra e número, seja pelo tipo de população abordada, seja pelo local do 

estudo.  

Embora não tenha havido relação estatística, como no estudo de Singh et al. (2009), 

ao considerarmos a questão de gênero, nota-se que há variação entre a ocorrência dos níveis de 

restrição entre homens e mulheres. Aqui, o sexo feminino apresenta maior frequência na 

classificação da escala entre leve e moderada restrição, e para a restrição grande e extrema os 

homens apresentaram maior representatividade. Singh et al. (2009) mostraram que, apesar de 

não ter encontrado significância entre gênero e a restrição, os homens superam as mulheres, 

tanto em nível de restrição de participação moderada quanto da restrição grave.  

Apesar de na  pesquisa de Barbosa (2009) e Lesshafft et al. (2010) não ter sido 

constatada relação entre classificação da Escala de Participação e idade dos participantes, 

observa-se nos resultados apresentados nesse estudo, que a maior frequência de pessoas 

acometidas pela hanseníase com grande/extrema restrição está entre a faixa etária de 45 a 59 

anos, quando ainda se encontram em situação ativa de trabalho.  

O estado conjugal apresentou significância estatística com a restrição a 

participação. Destaca-se que aqueles em união estável, divorciados ou viúvos possuem 

frequência significativa entre os que apresentaram restrição à participação. Outros estudos que 

utilizaram a escala não apresentaram relação sobre essa variável e a restrição à participação. 

Torna-se relevante considerar que as relações afetivas e sociais podem ser afetadas pela 

hanseníase.  

As questões clínicas da hanseníase foram exploradas em alguns dos estudos que 

utilizaram a Escala de Participação, principalmente a ocorrência de episódios reacionais e 

presença de incapacidades. 

O desenvolvimento de episódios reacionais pode surgir antes do diagnóstico, 

durante o tratamento e no pós-alta, tanto nos casos PB como nos MB. Implica numa ampliação 

do processo de adoecimento e merece atenção especial na escuta desses casos. Apresentam-se 

de forma aguda, em decorrência de alterações  do sistema imunológico da pessoa acometida 

pela hanseníase, e se manifestam por meio de processos inflamatórios. São a principal causa de 

lesões dos nervos e de incapacidades e é fundamental que os diagnósticos sejam precoces, 

evitando a instalação dessas incapacidades (BRASIL, 2002; 2008b).  
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A ocorrência de episódios reacionais registrados nos prontuários indica ainda uma 

frequência expressiva entre as pessoas avaliadas. Considerada como uma complicação no 

percurso da hanseníase, a longo prazo pode manifestar-se na ocorrência de deformidades e 

incapacidades como resultado dos danos causados pelas reações hansênicas e, portanto, é 

imprescindível que ações e ferramentas de vigilância sejam implementadas para o 

estabelecimento de condutas adequadas, desde a classificação dos episódios, passando pela 

capacitação dos profissionais de saúde até a informação adequada à população (OMS, 2010; 

OLIVEIRA, et al, 2007a).  

A ocorrência de reação hansênica e a restrição à participação  foram abordadas no 

estudo de Sena (2015), não se encontrando significância estatística. Esse dado difere do 

presente estudo que apontou a presença das reações em maior frequência, não somente naqueles 

que tiveram restrição leve/moderada ou grande/extrema, como para as pessoas sem restrição. 

Em ambos os municípios do estudo, a maioria também não apresentou episódio reacional 

durante  o tratamento, confirmados na pesquisa de Barbosa (2009) que também identifica a 

apresentação de reação  na maioria das pessoas e alguma restrição à participação.  

O impacto na vida das pessoas acometidas pela hanseníase, com ocorrência de 

episódios reacionais, foi descrito por Pereira (2013) que, ao escutar as pessoas, destaca o quão 

essa vivência é dolorosa e como travam a batalha entre a necessidade de manutenção da 

medicação, as tentativas de redução das doses e, como resposta, o reaparecimento dos sintomas, 

decorrendo daí sentimentos de impotência sobre o processo de adoecimento. 

Além dos episódios reacionais, o grau de incapacidade é um importante aspecto 

clínico a ser observado, além de se constituir importante indicador para redução da carga da 

doença. Sena (2015) destaca não ter encontrado relação entre o GI e a restrição à participação 

e o estudo de Souza et al. (2016) comprova que a classificação de deficiência, adotada pela 

OMS, não está associada às restrições à participação apenas nas limitações de atividade em 

pacientes com hanseníase. Rafael (2009) indica não ter encontrado associação entre GI e 

restrição à participação, no entanto apresenta que pacientes com GI 1 e 2 encontravam-se com 

restrições graves e extremas. 

As incapacidades físicas estão também fortemente associadas a um baixo perfil 

socioeconômico, situação que imprime maior vulnerabilidade e contribui negativamente na 

qualidade de vida das pessoas acometidas pela hanseníase. (DUARTE, AYRES, SIMONETTI, 

2007).  

No estudo ora apresentado, o grau de incapacidade em Vitória da Conquista denota 

importante consideração: pelo fato da maioria que possui alguma restrição à participação estar 
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avaliada com grau 2 de incapacidade, de se encontrarem em situação de inatividade para 

situação de trabalho atual e, ainda, estratificados na faixa de extrema pobreza, com renda até 

R$ 70,00. Os achados do estudo de Singh et al. (2009) evidenciam que os entrevistados com 

baixa condição socioeconômica e grau 2 de incapacidade também apresentaram extrema 

restrição à participação e pela abordagem de escuta qualitativa revelaram que a hanseníase 

dificultou as condições de serem remunerados, impedindo-os de contribuírem para a economia 

familiar. Declararam  também que, com a evolução da doença, tentaram esconder-se da 

sociedade.  

A restrição à participação se mostrou também associada à mudança da situação de 

trabalho e de renda, apontando relação direta da doença sobre esses aspectos da vida, com 

desdobramentos resultantes na participação social das pessoas acometidas pela hanseníase. Van 

Brakel et al. (2012) apontam que altas taxas de desemprego estão associadas não somente às 

incapacidades funcionais, causadas pelas limitações, mas também por atitudes negativas da 

comunidade e do ambiente de trabalho. Esse elemento relacionado ao trabalho é uma das áreas 

mais problemáticas que a Escala de Participação aponta e que não deixa de se correlacionar 

com a influência do estigma. Barbosa (2009) encontrou as mesmas questões relacionadas ao 

trabalho como principais itens que afetavam a pontuação na escala, com resultado superior a 

12, ou seja, elevando a pessoa ao primeiro nível de restrição à participação e, ainda, no campo 

para registro das observações, na Escala de Participação, muitos apontaram não apresentar 

condições de trabalho, devido à discriminação em relação à doença. Nesse estudo, Van Brakel 

et al. (2012) ainda apontam que as mulheres sofreram maior impacto em relação ao 

desemprego, o que eles associam à questão cultural própria da Indonésia, além de menor nível 

de escolaridade.  

A identificação da ocorrência de casos de hanseníase na família está diretamente 

relacionada a sua transmissão e, conforme discutem Lopes e Rangel (2014), pode-se analisar 

que parte dos usuários tem ou já tiveram contato com outras pessoas, reforçando os aspectos 

relacionados à transmissão da doença, seja pelo contato prolongado, seja pela aglomeração de 

indivíduos por residência. As autoras ressaltam ainda que muitas vezes as pessoas com 

hanseníase não revelam aos demais sua doença e, portanto, o fato dos entrevistados relatarem 

desconhecer casos  de hanseníase pode advir desse fator.  

Na pesquisa aqui apresentada, encontrou-se uma grande representatividade 

daqueles que citaram ter revelado a sua condição de saúde aos residentes do domicílio. Não se 

sabe ao certo, se esse movimento de revelação está associado à necessidade de avaliação das 

pessoas residentes nos últimos 5 anos por serem classificadas como contatos, de acordo com 
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indicador do MS, ou se é uma mudança de postura em relação à hanseníase. Destaca-se que, 

para as novas diretrizes, a categoria de contato engloba agora os contatos sociais, visando 

também descobrir possíveis fontes de infecção não somente no domicílio (familiar), mas fora 

dele (social), sejam vizinhos, colegas de trabalhos ou e de escola (BRASIL, 2016). 

O uso do álcool foi abordado nesse estudo, sendo possível classificar esse 

comportamento específico para a população acometida pela hanseníase e apontar que o uso do 

álcool pode influenciar diretamente a sua condição de saúde, como assinala o estudo de Ferreira 

et al. (2011). Apesar de ser específico para análise de casos de recidiva, concluem que o uso de 

álcool é um importante preditor de recidiva e discute essa associação ao considerar não apenas 

o efeito no organismo, que acaba por interferir quando associado ao uso de medicamentos, mas 

em seus efeitos sociais, entre eles a não adesão ao tratamento. O estudo que aqui se apresenta 

ainda encontrou relação entre o álcool e a restrição à participação em Vitória da Conquista, 

quando o consumo esteve associado à ocorrência da hanseníase. 

Os elementos aqui apresentados, no que se referem à participação social das pessoas 

acometidas pela hanseníase e as dimensões de vulnerabilidade, suscitam algumas reflexões em 

relação a esses dois conceitos, seja a participação social, seja a vulnerabilidade nos contextos 

de saúde.  

As ações mencionadas hoje nas diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da 

hanseníase, como problema de saúde pública, preveem as atividades de educação em saúde, 

investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno de casos, tratamento até a cura, 

prevenção e tratamento de incapacidades, vigilância epidemiológica, exame de contatos, 

orientações e aplicação de BCG (BRASIL, 2016). 

Inclui-se aí a capacidade dos serviços na detecção precoce dos casos para 

tratamento oportuno. Essa ação busca a efetividade da cura, a eliminação das fontes de infecção 

e a prevenção de incapacidades que acaba por acarretar níveis de sofrimento, devido às sequelas 

que resultam de diagnóstico tardio ou da falha no acompanhamento adequado (BRASIL, 2016). 

Para tanto, o acesso aos serviços de saúde devem estar em consonância com o que 

está preconizado na política nacional. No estudo de Barbosa (2009), o acesso foi caracterizado 

na categoria busca pelo diagnóstico. Aponta que as pessoas acometidas pela hanseníase 

buscaram as unidades da atenção básica de saúde, prioritariamente e, na sequência, foram 

encaminhadas ao Centro de Referência Municipal. Esses achados estão reafirmados como 

realidade na presente pesquisa também para o Município de Tremedal. Por não possuir serviço 

de referência, a suspeita diagnóstica foi realizada nas unidades básicas de saúde e, 

posteriormente, foi confirmada no Serviço de Referência Municipal de Vitória da Conquista. 
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Para os residentes de Vitória da Conquista, onde o serviço de referência está em funcionamento 

desde 1999, a maioria teve a suspeita do diagnóstico e a confirmação como caso de hanseníase 

nesse local.  

Os casos de hanseníase devem ser identificados nos territórios pela atenção básica 

e, para tanto, os profissionais das UBS, especialmente os ACS, tem papel fundamental na 

identificação dos casos. Entre as principais atribuições dos ACS, constantes em documento de 

referência nacional, estão: a identificação de sinais e sintomas para encaminhamento à Unidade 

de Saúde, acompanhamento durante a PQT, orientação sobre todas as possíveis ocorrências 

nesse período, orientação quanto à pratica do auto cuidado para prevenção de incapacidades, 

realização de visitas mensais, encaminhamento dos contatos intradomiciliares. Agora, com as 

novas diretrizes, faz-se imprescindível a avaliação dos contatos sociais, realização das ações de 

educação em saúde e mobilização na comunidade (BRASIL, 2008b; 2016).  

Nesse estudo, identificou-se que algumas dessas atribuições demonstram 

capacidade inferior ao esperado, das ações da AB no seguimento da hanseníase, especialmente 

no que se refere à educação em saúde, à regularidade de visitas do ACS durante a PQT e no 

pós-alta. Em contraponto, a maioria avalia como muito bom e bom o acesso ao local onde 

fizeram o tratamento da hanseníase. Barbosa (2009) abordou questões semelhantes e encontrou 

respostas positivas em relação à visita do ACS,  ao agendamento de consultas e à dispensação 

da medicação.  

Um ponto importante destacado no estudo de Barbosa (2009) relaciona-se à 

necessidade de encaminhamento, para abordagem de saúde mental, das pessoas acometidas pela 

hanseníase e que forem identificadas com classificação de restrição à participação com rotina 

estabelecida quando da utilização da escala. Nesse estudo, não foi possível alcançar esse tipo 

de atendimento, dada a indisponibilidade do profissional de psicologia na rede de saúde, 

tampouco nas universidades parceiras, devido à grande demanda que as clínicas de atendimento 

psicológico das universidades estavam recebendo.  

Essencialmente, Ayres (2009) destaca que quando se propõe ações de redução de 

vulnerabilidade essas não serão efetivadas se as estratégias permearem somente o campo da 

saúde; propõe que as ações sejam em âmbito intersetorial, minimamente envolvendo educação 

e áreas como trabalho, desenvolvimentos social, cultura, direitos humanos etc. Essa reflexão 

está em total alinhamento com Van Brakel (2012), quando avalia que para melhorar a 

participação social as intervenções devem ser pensadas e planejadas em diferentes níveis. No 

nível pessoal e físico, inclui medidas como a melhoria da educação, renda e atividade, 

abordando deficiências físicas e reabilitação e, ao nível da sociedade, redução do estigma na 
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comunidade e abordagem de outras barreiras ambientais.  

Ambos os conceitos aqui discutidos e apresentados são polissêmicos e complexos 

em sua compreensão e aplicação. Souza et al. (2016) apontam em seu estudo que o conceito de 

participação, além de ser complexo, é influenciado por diferentes fatores psicossociais e 

reconhecem que podem provocar impacto nos comportamentos de busca pela saúde e que, 

portanto, o uso de ferramentas que avaliem a participação social pode contribuir efetivamente 

para a construção de estratégias locais de saúde. Apesar do Ministério da Saúde, por meio do 

PNCH, desde 2008, recomendar o uso da Escala de Participação para o acompanhamento dos 

pacientes, sua utilização não tem sido sistematicamente integrada na rede de atenção a essas 

pessoas (BRASIL, 2008b).  

Os dados apresentados nesse estudo corroboram dessa reflexão e apontam que 

muitos dos elementos associados, estatisticamente ou não, à restrição a participação, estão 

distribuídos em diversos setores que podem ser acionados pelos serviços de saúde, podendo ser 

melhor explorados. Considerando os princípios do SUS, a integralidade se apresenta como um 

ponto chave para o atendimento das pessoas acometidas pela hanseníase na perspectiva, 

inclusive, de reconhecer as dimensões de vulnerabilidade da população, contribuindo, assim, 

para uma mudança efetiva na redução da carga da doença. 

A análise da epidemiologia da hanseníase aponta que o Brasil ainda tem número de 

casos novos detectados bastante elevado. Esse indicador, porém, não é suficiente para se 

compreender a complexidade e magnitude de uma doença que tem potencial incapacitante e 

que suas deformidades físicas acarretam consequências na capacidade para o trabalho, 

problemas emocionais e restrição na vida social. A emergência de reconhecer o espaço social e 

os contextos de vida das pessoas acometidas pela hanseníase devem ser a base para 

planejamento de intervenções, no intuito de melhorar a assistência oferecida a essa população 

e suas famílias (DUARTE, AYRES, SIMONETTI, 2007). 

Existe a necessidade de avançarmos em planejamentos que transponham o risco 

probabilístico epidemiológico, que vem servindo como referencial para ações programadas a 

partir das médias e regularidades de indivíduos e grupos de determinada condição de saúde. 

Essa prática acarreta numa automatização dos formatos e modelos de intervenção, uma vez que 

não promove a análise das singularidades, esta sim, passível por meio do conceito de 

vulnerabilidade (OLIVEIRA, 2007b). 

 

O conceito de risco indica probabilidades, enquanto a vulnerabilidade vai além, ao se 

constituir como indicador da iniquidade e da desigualdade social. Assim, a  

vulnerabilidade antecede o risco e, ao buscar o entendimento das mediações presentes 
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no processo saúde-doença, promove possibilidades distintas para o seu enfrentamento 

e atinentes ao cotidiano das pessoas (NICHIATA, et al., 2011. p 1770) 

 

Para o estudo aqui apresentado, a partir das variáveis exploradas, foi construída uma 

matriz analítica dos contextos de vulnerabilidade individual, social e programática, utilizando-

se como referência as dimensões de vulnerabilidade apresentadas nas definições de Ayres 

(2006; 2009). O próprio autor destaca que a lista dessas variáveis apresentadas por ele não é 

absoluta, nem se encerra em si mesma, havendo flexibilidade e possibilidade de novos 

elementos serem inseridos ou retirados, a depender do fenômeno a ser investigado. Apesar da 

separação das variáveis por categorias que se inserem nessas dimensões, sabe-se que os 

elementos que as compõem são indissociáveis e devem ser relacionados, sempre, a partir da 

perspectiva dos sujeitos inseridos no processo saúde-doença (AYRES, 2009). 

Poderemos considerar que, se a hanseníase não está fortemente inserida em 

contextos de vulnerabilidades, não apenas a social mas também a individual e programática, 

conhecer esse conceito pode propiciar uma renovação nas práticas de saúde (SÁNCHEZ, 

BERTOLOZZI, 2007). 

Pode-se identificar condições individuais, entre outros fatores relacionados aos 

níveis de endemia e às condições socioeconômicas desfavoráveis, assim como condições 

precárias de vida e de saúde, o elevado número de pessoas convivendo em um mesmo ambiente, 

como capazes de influenciar no risco de adoecer (BRASIL, 2002). 

Por se tratar de uma doença negligenciada, encontra-se forte relação entre as 

condições socioeconômicas e a hanseníase entre estudos brasileiros. A ocorrência da hanseníase 

é duas vezes maior em pessoas mais pobres e com menos escolaridade, assim como relaciona-

se a probabilidade quase cinco vezes maior de adoecimento entre os mais pobres 

(HOUWELING, et al., 2016; DUARTE, AYRES, SIMONETTI, 2007).  

Estudo recente de Lopes e Rangel (2014) buscou analisar elementos da 

determinação social da hanseníase, a partir do reconhecimento da vulnerabilidade social. Traz 

resultados de uma análise mais focada nas questões sociais que permeiam a hanseníase e conclui 

que, apesar da doença se fazer presente em todas as idades, há uma compreensão de que a maior 

frequência tem se apresentado em indivíduos na faixa etária economicamente ativa, no auge do 

período produtivo, tendo sido identificado no presente estudo.  

Malagón e Czeresnia (2015) apontam que o uso do conceito de vulnerabilidade na 

saúde pública não tem considerado a essência da complexidade a que de propõe, pela própria 

definição ontológica de vulnerabilidade, e destaca que os  estudos não revelam as interrelações 

em níveis diferentes, muito menos as configurações do processos que acarretam as situações de 
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vulnerabilidade. Aponta a necessidade de que a vulnerabilidade seja reconhecida “pelos 

dispositivos de produção e reprodução” dessas situações e, ainda, que se reconheça as formas 

de agência, de enfrentamento que os indivíduos estejam recorrendo para ultrapassar a 

vulnerabilidade.  

Percebe-se que a análise de vulnerabilidade propriamente dita é limitada para esse 

estudo, devido à metodologia utilizada ser de abordagem quantitativa e descritiva. Os conceitos 

desenvolvidos e ampliados por Ayres (2009) serviram de referência para a seleção de variáveis 

compatíveis ao tipo de estudo e para que a matriz analítica possa ser explorada sob outras 

perspectivas, a fim de encontrar a compreensão entre as dimensões de vulnerabilidade e a 

hanseníase.  

 

A vulnerabilidade quer expressar os potenciais de adoecimento/não adoecimento 

relacionados a ‘todo e cada indivíduo’ que vive em um certo conjunto de condições. 
É claro que a identificação dessas situações se beneficia de análises de risco (Ayres, 

2003, p. 128). 

 

Assim, esse estudo elencou componentes dos contextos de vulnerabilidade, 

divididos por categorias, a partir das especificidades que a hanseníase impõe como fenômeno, 

não somente biológico, mas essencialmente social. Seria limitante operar a compreensão da 

vulnerabilidade em hanseníase por meio de análises que busquem uma relação causal, o que é 

esperado pela análise de risco. 

Muitos dos elementos vinculados às categorias referentes aos contextos de 

vulnerabilidades, expressos muitas vezes em análises epidemiológicas que buscam caracterizar 

situações de iniquidades e desigualdades sociais, podem ser melhor explorados no intuito de 

obter-se, a partir da utilização da vulnerabilidade como referencial teórico, a superação da 

abordagem biológica e comportamental. Essa perspectiva possibilita ainda a “construção e/ou 

apropriação de instrumentos para identificar e intervir na dimensão individual e coletiva do 

processo saúde-doença” (NICHIATA, et al, 2011. p. 1772). 

Estudos de abordagem qualitativa poderão explorar e propiciar a compreensão do 

fenômeno vulnerabilidade e hanseníase, considerando o histórico de exclusão social, estigma e 

preconceito a que são submetidas as pessoas acometidas pela hanseníase, principalmente por 

sua condição de doença negligenciada. A matriz pode sugerir quais elementos merecem ser 

aprofundados e relacionados ao processo de adoecimento em hanseníase. Questões subjetivas 

podem permear a compreensão da doença em toda a sua complexidade, partindo da ótica das 

pessoas acometidas pela hanseníase, uma vez que são sujeitos, parte de um território, com suas 

relações pessoais, sociais e seus modos de vida.  
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7 CONCLUSÃO 

 

▪ A hanseníase mostrou-se com grandes impactos clínicos e sociais nas pessoas 

acometidas pela doença em municípios que não estão elencados como prioritários; 

▪ Atingiu a maioria das pessoas do sexo feminino, acima de 30 anos, de raça parda, em 

faixa etária economicamente ativa e com escolaridade predominante entre não 

alfabetizados e ensino fundamental. A maioria das pessoas apresentou classificação MB 

e incapacidades físicas permanentes;  

▪ Não existem grupos de autocuidado como apoio às pessoas e suas famílias e para a 

prevenção de incapacidades físicas relacionadas à hanseníase nos municípios de Vitória 

da Conquista e Tremedal.  

▪ As informações clínicas de todos os aspectos se mostraram incompletas e precisam 

manter permanente vigilância em seus registros em prontuários, garantindo que o 

seguimento das pessoas acometidas pela hanseníase tenha correspondência com seu 

histórico; 

▪ Os serviços podem incorporar em sua rotina o uso da Escala de Participação como 

ferramenta de acompanhamento das pessoas acometidas pela hanseníase, por ser de fácil 

aplicação e poder colaborar no planejamento de ações de prevenção e reabilitação; 

▪ A Escala de Participação configura-se como uma ferramenta que propicia ao 

profissional de saúde aproximar-se das questões referentes às situações de vida da 
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pessoa com hanseníase, e promover atenção adequada às situações de restrição à 

participação. 

▪ Os contextos de vulnerabilidade para hanseníase podem ser identificados e 

reconhecidos em suas dimensões para planejamento das intervenções no seguimento, 

no cuidado; 

▪ A restrição à participação pode se apresentar como elemento da vulnerabilidade 

individual e social, assim como essas vulnerabilidades podem contribuir na ocorrência 

da restrição.  

▪ A vulnerabilidade individual aponta para a necessidade de abordagem dos elementos 

que compõem suas categorias na rotina do seguimento das pessoas com hanseníase, 

principalmente em relação ao nível de conhecimento sobre a doença; 

▪ A vulnerabilidade social aponta a necessidade de se atuar intersetorialmente, no que 

concerne às questões de acesso a trabalho, emprego, renda e condições de moradia, 

principalmente quando se considera o impacto das incapacidades físicas e a necessidade 

de superar as condições socioeconômicas. 

▪ A vulnerabilidade programática sinaliza a importância da qualificação dos serviços de 

saúde, principalmente pela atenção básica, nos territórios de atuação dos agentes 

comunitários, um dos elementos fundamentais para o controle da doença.  

▪ A análise de risco pura e simplesmente não alcança e não dá conta de promover a 

compreensão da complexidade da vulnerabilidade, devendo, pois, ser considerada as 

relações entre as variáveis, seus contextos e dimensões integrando as pessoas 

acometidas pela hanseníase em todas as possibilidades de ação para redução dos danos 

causados pela doença.  

▪ Considerar contextos de vulnerabilidade na atenção e cuidados das pessoas acometidas 

pela hanseníase é promover atenção integralizada. 
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APÊNDICE A – ABORDAGEM DOMICILAR 
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APÊNDICE B – TCLE 

1 

 

 

 

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 e que frequentam o domicílio) 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. 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. 
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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 acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. 

! A liberdade do responsável por você 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 participar e DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA 

SIDO FORÇADO(A) OU OBRIGADO(A).  

 
NÃO CONCORDO em participar.  

_________________________,  _____, _____/_______/____________. 

  (Município, Estado, Dia, Mês e Ano) 

  

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica 

do(a) voluntário(a) ou responsável legal 

 
 
 

 

 

 
 

 
___________________________________________ 

Nome do profissional que aplicou o TCLE 
(POR EXTENSO) 

Endereço do(a) participante-voluntário(a) 
 

Domicílio: (rua, praça, conjunto): _______________________________________________________________________ 

 
Complemento (n

o
):___________________      Bairro: ____________________      Cidade: ______________     UF: _____ 

 
Ponto de referência: _________________________________________________________     CEP_________________ 

 
Telefone(s) para contato: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jorg Heukelbach 
Coordenador Geral 

Projeto Integrahans Norte e Nordeste 

Responsável pelo estudo 
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

1 
 

 

 

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 

 
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 
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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 livre e esclarecido. 

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 e que me foi dada a oportunidade de ler 
e esclarecer as minhas dúvidas. 

 
CONCORDO em participar e DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA 

SIDO FORÇADO(A) OU OBRIGADO(A).  

 
NÃO CONCORDO em participar. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica  
Do adolescente voluntário ou responsável legal 

 

 
 

 
 

 

 
 

____________________________________________ 
Nome do profissional que aplicou o TA 

(POR EXTENSO) 

Endereço do(a) participante-voluntário(a) 

Domicílio: (rua, praça, conjunto): _______________________________________________________________________ 

Complemento (n
o
):___________________      Bairro: ____________________      Cidade: ______________     UF: _____ 

Ponto de referência: _________________________________________________________     CEP_________________ 

Telefone(s) para contato: ____________________________________________________________________________ 

 

Jorg Heukelbach 
Coordenador Geral 

Projeto Integrahans Norte e Nordeste 

Responsável pelo estudo 
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APÊNDICE D – SOCIODEMOGRÁFICO PARA PESSOAS ACOMETIDAS PELA 

HANSENÍASE 

 

1 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 5 – SOCIO ECONÔMICO DEMOGRÁFICO – CASO REFERÊNCIA 
 

PROJETO INTEGRAHANS NORTE & NORDESTE 
 

Número (ID) do Domicílio/Família: _________________ Número (ID) do Caso Referência: ___________________ 

Unidade de Saúde:___________________________ Número do SINAN do Caso Referência: ________________ 

Pesquisador: _______________________________________________________ Data da Coleta: ______________ 

Revisor: ___________________________________________________________ Data da Revisão: _____________ 

 

ITEM QUESTÃO CÓDIGOS/CATEGORIAS  REVISOR 

1.  Nome completo do caso referência _______________________________________   

2.  Sexo 
Masculino 
Feminino 

1 
2 

(          ) 

3.  Raça / Cor [auto referida] 

Branca 
Parda 

Negra/Preta 

Amarela 
Indígena 

Outra __________________________________ 
Não sabe / Não quer responder 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
9 

(          ) 

4.  Data de nascimento [dia/mês/ano] ______/______/_______   

5.  
Idade [em anos] – se não houver data de 

nascimento 
_______________________________________  (          ) 

6.  Nome completo da mãe _______________________________________   

7.  Nacionalidade [País] _______________________________________   

8.  Naturalidade [Estado-UF] / [Município] ______________ / _______________________   

9.  Telefone de contato [Incluir DDD] _______________________________________   

10.  Situação de moradia no domicílio 

Moradia regular/fixa 

Moradia temporária 
Invasão  

Assentamento 

Outra __________________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

1 

2 
3 

4 

5 
9 

(          ) 

11.  
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 

(          ) 
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12.  Escolaridade 

Não Alfabetizado 

Alfabetizado 
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 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
 

8 
10 

11 
9 

(          ) 

13.  

Quantos anos completos de estudo (com 

aprovação) foram alcançados? 

[Se Nenhum = 0] 

_______________________________________  (          ) 

14.  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 

(          ) 

15.  
Você se considera religioso(a) ou possui 
alguma religião? 

Não 

Sim 
Não sabe / Não quer responder 

0 

1 
9 

(          ) 

16.  
Você frequenta alguma atividade 

religiosa? 

Não 

Sim 
Não sabe / Não quer responder 

0 

1 
9 

(          ) 

17.  Qual a sua principal 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 

0 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

10 
11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 

21 

9 

(          ) 

18.  

Quantas pessoas moravam no mesmo 
domicílio no período de 5 anos antes do 

seu diagnóstico de hanseníase? 
[Se Não sabe /Não quer responder = NN] 

_______________________________________  (          ) 

19.  

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 

(          ) 

20.  

Nesta época, você e sua família 
receberam visita do agente comunitário de 
saúde? 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
9 

(          ) 
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21.  

Com que frequência o seu domicílio 
recebeu uma visita de algum Agente 

Comunitário ou algum membro da Equipe 
de Saúde da Família ou PACS 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 

(          ) 

22.  

Com que frequência o seu domicílio 
recebeu uma visita de algum Agente 

Comunitário ou algum membro da Equipe 

de Saúde da Família ou PACS 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 

(          ) 

23.  

Participou de atividades educativas 

gerais para hanseníase promovidas 

pela equipe de saúde da família ou 
PACS? 

Não 

Sim 
Não sabe / Não quer responder 

0 

1 
9 

(          ) 

24.  

Recebeu material informativo/educativo 
sobre hanseníase em atividades gerais 
desenvolvidas pela equipe de saúde da 

família ou PACS? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 

9 

(          ) 

25.  

Existência de outro(s) caso(s) de 
hanseníase conhecido(s)entre seus 

familiares e coabitantes? [Pode ser 
marcada mais de uma opção]  

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 

0 
1 

2 

3 
9 

(          ) 
(          ) 

(          ) 

(          ) 
(          ) 

26.  

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 

(          ) 

27.  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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28.  

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 

29.  
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 

(          ) 

30.  

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 

31.  

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 

(          ) 

32.  
Profissão principal referida 

[Mesmo que não atue nessa profissão] 
_______________________________________   

33.  Ocupação atual principal referida _______________________________________   

34.  

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  (          ) 

35.  

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  (          ) 

36.  
Qual a sua renda mensal média [Em R$] 
[Se Não sabe /Não quer responder = NN] 

______________________________________  (          ) 

37.  

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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38.  

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 

(          ) 

39.  
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 

(          ) 

40.  

Tem acesso (caso-referência e/ou família) 

a outros benefícios sociais? 

[Especificar] 

Não 
Sim  

Especificar: _____________________________ 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

9 
 

(          ) 

41.  
Principal meio de transporte familiar 

utilizado atualmente 

Bicicleta 

Motocicleta 

Automóvel 
Moto taxi 

Taxi 
Van 

Ônibus 
Outro __________________________________ 

Não sabe /Não quer responder 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

(          ) 

42.  

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 

(          ) 

43.  

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 

(          ) 

44.  
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 

(          ) 

45.  
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 

(          ) 

46.  

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 

(          ) 

47.  

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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48.  

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 

(          ) 

49.  

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 

(          ) 

50.  

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 

(          ) 

51.  

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 

(          ) 

52.  

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 

(          ) 

53.  Fuma atualmente? 
Não 

Sim, diariamente 

Sim, menos que diariamente 

0 
1 

2 

(          ) 

54.  
Se NÃO, já fumou? [Caso SIM, não se 
aplica) 

Não, nunca fumei 

Sim, fumava diariamente 
Sim, fumava menos que diariamente 

Não se aplica 

0 

1 
2 

3 

(          ) 

55.  

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 

(          ) 

56.  
Outra pessoa que reside no mesmo 
domicílio que você fuma? 

Não, ninguém fuma 

Sim, diariamente 
Sim, menos que diariamente 

0 

1 
2 

(          ) 

57.  

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 

(          ) 

58.  

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 

(          ) 

59.  
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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60.  
Algum médico já lhe deu o diagnóstico de 

depressão? 

Não 

Sim 

0 

1 
(          ) 

61.  

Tem alguma incapacidade ou deficiência 

física de longa duração (de mais de 6 

meses de duração) perceptível? 

Não 

Sim ___________________________________ 

0 

1 
(          ) 

62.  

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 

(          ) 

63.  

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] 

_______________________________________  (          ) 

64.  
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 

(          ) 

65.  

Utiliza algum recurso como bengala, 
muleta, cadeira de rodas, andador ou 

outro equipamento para auxiliar a 
locomoção? 

Não 

Sim 

0 

1 
(          ) 

66.  
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 

(          ) 

67.  
Possui alguma deficiência visual 
permanente perceptível? 

Não 
Sim 

0 
1 

(          ) 

68.  
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 

0 

1 

2 
3 
4 
5 

(          ) 

69.  

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] 

______________________________________  (          ) 
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70.  
Alguém da família, amigo ou vizinho, que 
more ou não contigo, lhe presta ajuda... 

[Pode ser marcada mais de uma opção] 

· Não 0 

(          ) 

· Com dinheiro 1 

· Dando roupas, remédios, comida ou outras 
coisas que você precisa 

2 

· Com tarefas fora de casa, como transporte, 
fazendo compras, indo ao banco, 

acompanhando às consultas médicas, etc. 

3 

· Nas tarefas domésticas, como limpeza da 

casa, cuidando das roupas, fazendo 

comida, etc. 

4 

· Fazendo companhia ou ouvindo seus 
problemas? 

5 

Outro _________________________________ 9 

71.  

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 
0 

9 

(          ) 

72.  

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 
0 

9 

(          ) 

73.  
Participa de algum grupo organizado de 

pessoas acometidas pela hanseníase 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

9 

(          ) 

74.  
Recebeu apoio de familiares após 
diagnóstico da hanseníase? 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

9 

(          ) 

75.  
Recebeu apoio de amigos após 
diagnóstico da hanseníase? 

Não 

Sim 
Não sabe /Não quer responder 

0 

1 
9 

(          ) 

76.  
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 

(          ) 

77.  
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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INSTRUMENTO 7 - PERFIL CLÍNICO GERAL - CASO REFERÊNCIA  
 

PROJETO INTEGRAHANS NORTE & NORDESTE 

PREENCHIMENTO COM VERIFICAÇÃO DE DADOS DO CASO [1] / PRONTUÁRIO [2] / SINAN [3] 
 

Número (ID) do Domicílio/Família: _______________ Número (ID) do Caso Referência: ______________________ 

Unidade de Saúde:_____________________ Número do SINAN do Caso Referência: ____________________ 

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? [Especificar em 
dias] 

_______________________________________  (          ) 

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? [Especificar 
em dias] 

_______________________________________  (          ) 
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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  a suspeita 
do diagnóstico:] 

_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

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  10 

Serviço de referência estadual  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? 
[Especificar em dias quando SIM] 

Não 
Sim 

Quanto tempo___________________________ 
Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
 

9 

(          ) 
 

(          ) 
 

12.  
Se SIM, qual(ais) o tratamento e quanto 
tempo? 

Qual_______________/Tempo______________ 

Qual_______________/Tempo______________ 
Qual_______________/Tempo______________ 

Qual_______________/Tempo______________ 

  

13.  

Desde que percebeu/iniciou sintomas 

(machas/dor/dormência/etc), da 
hanseníase, quanto tempo levou para ter 

o diagnóstico definitivo? 

_______________________________________  (          ) 

14.  

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  10 

Serviço de referência estadual  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 
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15.  
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 

(          ) 

16.  
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 

(          ) 

17.  
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 

(          ) 

18.  
Data do início da PQT para hanseníase 

[Colocar mesmo aproximado] 

 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 

 

  

19.  

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 

(          ) 

20.  

Os medicamentos para tratamento da 

hanseníase (PQT – cartela) foram 
disponibilizados em qual serviço de 

saúde? 

Centro de referência 

Unidade Básica 

Farmácia distrital 
Agente comunitário de saúde 

Outro:____________________ 

1 

2 

3 
4 

5 

 

21.  

Os medicamentos para tratamento dos 

episódios reacionais e complicações 
foram disponibilizados em qual serviço de 

saúde? 

Centro de referência 
Unidade Básica 

Farmácia distrital 

Agente comunitário de saúde 
Adquiriu em farmácia privada 

Outro:____________________ 
Nunca teve episódio reacional 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

 

22.  

Você tem (teve) dificuldade de 

tomar/engolir o medicamento do 
tratamento da pele/hanseníase? 

Não 
Sim, quantas vezes? _____________________ 

Não se aplica 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 
2 

9 

(          ) 
 

(          ) 

 

23.  
Houve falta do medicamento da cartela 
no serviço de saúde durante o seu 

tratamento da hanseníase? 

Não 

Sim, quantas vezes? _____________________ 
Não se aplica 

Não sabe /Não quer responder 

0 

1 
2 

9 

(          ) 

 
(          ) 

 

24.  
Em algum momento do seu tratamento da 
hanseníase (com a cartela), você parou 

de tomar o medicamento? 

Não 
Sim, quantas vezes? _____________________ 

Não se aplica 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

2 

9 

(          ) 
 

(          ) 

 

25.  Caso tenha parado, qual foi o motivo? 

Reação Adversa ao medicamento 
Falta do medicamento 

Por decisão própria 
Outro__________________ 

Não se aplica 

1 
2 

3 
4 

5 
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26.  

Durante o tratamento da hanseníase, 

engravidou? 

 
[População masculina, não se aplica] 

Não 

Sim, quantas vezes? _________________ 

Não se aplica 
Não sabe /Não quer responder 

0 

1 

2 
9 

(          ) 

 

(          ) 
 

27.  

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 

(          ) 

28.  
Data da conclusão da PQT para 
hanseníase 

[Colocar mesmo aproximado] 

 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 

 

  

29.  

Quantas vezes você foi 

avaliado/examinado (ANS) 
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 

(          ) 

30.  

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 

(          ) 

31.  Se SIM, por qual(is) motivo(s)? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Não se aplica 

Não sabe /Não quer responder 

 

 
1 

9 

(          ) 

32.  
Se SIM, quanto tempo depois da alta da 

PQT? [Dias ou meses ou anos] 
_______________________________________  (          ) 

33.  
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 

(          ) 

34.  

Após o tratamento da hanseníase, 

engravidou? 
 
[População masculina, não se aplica] 

Não 

Sim, quantas vezes? _________________ 
Não se aplica 

Não sabe /Não quer responder 

0 

1 
2 
9 

(          ) 

35.  

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? 

Não 
Sim 

Não tem (tinha) contatos 
Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

2 
9 

(          ) 

36.  

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 

Não sabe /Não quer responder 

0 

1 
2 

9 

(          ) 

37.  

Se você contou que tinha hanseníase, 
você acha que as pessoas te 

tratam(ram) 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 

(          ) 

38.  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 

0 
9 

(          ) 
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39.  

Número de contatos familiares / 

coabitantes que tiveram diagnóstico de 
hanseníase após este caso referência  

_______________________________________  (          ) 

40.  
Diabetes mellitus / açúcar elevado no 

sangue 

Não 

Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 

1 

9 

(          ) 

41.  
Hipertensão arterial sistêmica / pressão 

alta 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

9 

(          ) 

42.  
Dislipidemia / lipídios, triglicerídeos, 
colesterol alterados 

Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

9 

(          ) 

43.  Nefropatia / doença dos rins 
Não 
Sim 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

9 

(          ) 

44.  Hepatopatia / doença do fígado 

Não 

Sim 
Não sabe /Não quer responder 

0 

1 
9 

(          ) 

45.  
Tuberculose (todas as formas, além da 

pulmonar) 

Não 

Sim 
Não sabe /Não quer responder 

0 

1 
9 

(          ) 

46.  Dermatoses (doenças de pele) 

Não 

Sim 

Especificar: _____________________________ 
_______________________________________ 

Não sabe /Não quer responder 

0 

1 

 
 

9 

(          ) 

47.  
Outras doenças / problemas de saúde / 

comorbidades 

Não 
Sim 

Especificar: _____________________________ 
_______________________________________ 

Não sabe /Não quer responder 

0 
1 

 
 

9 

(          ) 

48.  
Realização de intervenção/tratamento 
oftalmológica relacionada à hanseníase 

Não realizou nenhuma intervenção 

Clínica/Medicamentosa 
Cirúrgica 

Ignorado 

0 

1 
2 

9 

(          ) 
(          ) 

(          ) 

49.  
Realização de intervenção/tratamento 

ortopédica relacionada à hanseníase 

Não realizou nenhuma intervenção 
Clínica/Medicamentosa 

Cirúrgica 

Ignorado 

0 
1 

2 

9 

(          ) 
(          ) 

(          ) 

50.  
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 

 

(          ) 
(          ) 
(          ) 

(          ) 

(          ) 
(          ) 

(          ) 
(          ) 

(          ) 

(          ) 
 

51.  
Para você, a hanseníase tem cura 
realmente? 

Não 

Sim 
Não sabe /Não quer responder 

0 

1 
9 

(          ) 

52.  

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 

(          ) 
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ABORDAGEM DO PRONTUÁRIO / SINAN 

53.  
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 

(          ) 

54.  
Data do início da PQT para hanseníase 
[Colocar mesmo aproximado] 

 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 

 

  

55.  

Qual foi a duração do tratamento 

específico para hanseníase (PQT)? 
 

 

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 

(          ) 

56.  
Número de lesões cutâneas no 
diagnóstico 

_______________________________________  (          ) 

57.  
Número de troncos nervosos acometidos 

no diagnóstico 
_______________________________________  (          ) 

58.  Classificação operacional no diagnóstico 
PB 
MB 

Ignorada 

1 
2 

9 

(          ) 

59.  Baciloscopia no diagnóstico 

Não realizada 

Positiva 
Negativa 

Ignorado 

0 

1 
2 

3 

(          ) 

60.  Forma clínica no diagnóstico 

Indeterminada 
Tuberculoíde 

Dimorfa 

Virchowiana 
Ignorada 

1 
2 

3 

4 
9 

(          ) 

61.  Grau de incapacidade no diagnóstico 

Grau zero 

Grau 1 
Grau 2 

Não avaliado 
Ignorado 

1 

2 
3 
0 
9 

(          ) 

62.  Escore OMP no diagnóstico 

OD______ 

OE______ 

MD______ 
ME______ 

PD______ 
PE______ 

OMP - FIM______ 

Não avaliado 
Ignorado 

 

 

 
 

 
 

 

0 
9 

(          ) 

(          ) 

(          ) 
(          ) 

(          ) 
(          ) 

(          ) 

(          ) 
(          ) 

63.  

Data da alta/conclusão da PQT para 

hanseníase [Colocar mesmo aproximado] 
Para as perguntas abaixo, considerar 

último esquema PQT 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 
 

______/______/_______ 

  

64.  Classificação operacional na alta da PQT 

PB 
MB 

Não se aplica 

Ignorada 

1 
2 

3 

9 

(          ) 



 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

65.  Forma clínica na alta da PQT 

Indeterminada 

Tuberculoide 
Dimorfa 

Virchowiana 

Não se aplica 
Ignorada 

1 

2 
3 

4 

5 
9 

(          ) 

66.  Grau de incapacidade na alta da PQT 

Grau zero 

Grau 1 
Grau 2 

Não se aplica 
Não avaliado 

Ignorado 

1 

2 
3 

4 
0 

9 

(          ) 

67.  Escore OMP na alta da PQT 

OD______ 

OE______ 
MD______ 

ME______ 
PD______ 

PE______ 

OMP - FIM______ 
Não avaliado 

Ignorado 

 

 
 

 
 

 

 
0 

9 

(          ) 

(          ) 
(          ) 

(          ) 
(          ) 

(          ) 

(          ) 
(          ) 

(          ) 

68.  
Presença de intolerância à dapsona 

durante PQT 

Não 
Sim 

Ignorado 

0 
1 

9 

(          ) 

69.  
Número de contatos familiares 

registrados 
_______________________________________  (          ) 

70.  
Número de contatos familiares 
examinados 

_______________________________________  (          ) 

71.  

Número de contatos familiares que 

tiveram diagnóstico de hanseníase após 

este caso referência  

_______________________________________  (          ) 

72.  

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 – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA SIMPLIFICADA 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 10 - EXAME FÍSICO – AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA SIMPLIFICADA – CASO REFERÊNCIA 
 

PROJETO INTEGRAHANS NORTE & NORDESTE 
 

 

Número (ID) do Domicílio/Família: _______________ Número (ID) do Caso Referência: ______________________ 

Unidade de Saúde:_____________________ Número do SINAN do Caso Referência: ____________________ 

Pesquisador: _______________________________________________________ Data da Coleta: ______________ 

Revisor: ___________________________________________________________ Data da Revisão: _____________ 

ITEM QUESTÃO CODIGOS/CATEGORIAS  Revisor 

1.  Nome caso referência ___________________________________________    

2.  Data de nascimento _____ / _____ / ________   

3.  Sexo 
Masculino 
Feminino 

1 
2 

(          ) 

4.  Ocupação atual (referida) _______________________________________    

5.  Classificação operacional 
Paucibacilar 
Multibacilar 

Não definida 

1 
2 
9 

(          ) 

6.  Data de início da poliquimioterapia (PQT) _____ / _____ / ________   

7.  Data de alta da poliquimioterapia (PQT) _____ / _____ / ________   

8.  Forma Clínica 

Indeterminada 
Tuberculoide 

Dimorfa 

Virchowiana 
Não definida 

1 
2 
3 

4 
9 

(          ) 

 

FACE 1
a
        /       / 2

a
         /       / 3

a
         /       / 

Nariz D E D E D E 

Queixa principal       

Ressecamento (S/N)       

Ferida (S/N)       

Perfuração de septo (S/N)       

Olhos D E D E D E 

Queixa principal       

Fecha olhos s/ força (S/N mm)       

Fecha olhos c/ força (S/N mm)       

Triquíase (S/N) / Ectrópio (S/N)       

Dim. Sensibilidade córnea (S/N)       

Opacidade de córnea (S/N)       

Catarata (S/N)       

Acuidade visual       

Legenda: S = Sim; N = Não. Se lagoftalmo (fecha olhos sem/com força N, registrar fenda em mm). Para Acuidade visual: S/C = sem correção; C/C = com correção. 
 

MEMBROS SUPERIORES 1
a
        /       /        2

a
         /       /        3

a
         /       /        

Queixa principal    

Palpação dos nervos D E D E D E 

Ulnar       

Mediano       

Radial       

Legenda: N = Normal; E = Espessado; D = Dor 
 

Avaliação de força 
1

a
        /       /        2

a
         /       /        3

a
         /       /        

D E D E D E 

Abrir dedo mínimo. 
Abdução do 5

o
 dedo. 

(N. Ulnar) 

 

      

Elevar o polegar. 
Abdução do polegar. 

(N. Mediano) 

 

      

Elevar o punho. 
Extensão do punho. 

(N. Radial) 

 

      

Legenda: Graus de força: 5 = Realiza movimento completo contra gravidade e resistência máxima; 4 = Realiza o movimento completo contra gravidade com 
resistência parcial; 3 Realiza o movimento completo contra gravidade; 2 = Realiza o movimento parcial contra a gravidade; 1 = Contração muscular sem movimento;  

0 = Paralisia (nenhum movimento) 
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Avaliação sensitiva 

1
a
        /       /        2

a
         /       /        3

a
         /       /        

D E D E D E 

      
Legenda: Monofilamentos 

Garra: 

         Garra móvel =  M       Garra rígida: R Ferida:       Reabsorção:  

Seguir códigos padronizados (ver instruções para 

cores e simbologia) 

 

MEMBROS INFERIORES 1
a
        /       /        2

a
         /       /        3

a
         /       /        

Queixa principal    

Palpação dos nervos D E D E D E 

Fibular       

Tibial posterior       

Legenda: N = Normal; E = Espessado; D = Dor 
 

Avaliação de força 
1

a
        /       /        2

a
         /       /        3

a
         /       /        

D E D E D E 

Elevar o hálux. 
Extensão do hálux. 

 (N. Fibular) 

  

      

Elevar o pé. 
Dorsiflexão do pé. 
(N. Fibular) 

  

      

Legenda: Graus de força (igual aos códigos para membro superior) 
 

Avaliação sensitiva 

1
a
        /       /        2

a
         /       /        3

a
         /       /        

D E D E D E 

      
Legenda: igual aos códigos para membro superior. 

 

GRAU  
(GI) 

OLHO MÃO PÉ 

Sinais e sintomas 
1

a
  2

a
  3

a
  

Sinais e sintomas 
1

a
  2

a
  3

a
  

Sinais e sintomas 
1

a
  2

a
  3

a
  

D E D E D E D E D E D E D E D E D E 

0 

Nenhum problema 

com os olhos, devido 
à hanseníase 

      

Nenhum problema 

com as mãos, 
devido à hanseníase 

      

Nenhum problema 

com os pés, devido à 
hanseníase 

      

1 
Diminuição ou perda 

de sensibilidade 
      

Diminuição ou perda 

da sensibilidade 
      

Diminuição ou perda 

da sensibilidade 
      

2 

Lagoftalmo e/ou 
ectrópio 

      
Lesões tróficas e/ou 
lesões traumáticas 

      
Lesões tróficas e/ou 
lesões traumáticas 

      

Triquíase       Garras       Garras dos artelhos       

Opacidade corneana 
central 

      Reabsorção       

Reabsorção e/ou 

contratura de 
tornozelo 

      

Acuidade visual 
menor que 0,1 ou não 

conta dedos a 6m 

      Mão caída       Pé caído       

 

Data da 
avaliação 

Grau de 

Incapacidade (GI) 

Olhos Mãos Pés Maior 

Grau (GI) 

Escore OMP 
(OD + OE + MD + ME + PD + PE) 

Assinatura 

D E D E D E 

1
a
 

____/___/____ 

Grau          

Soma OMP     

2
a
 

____/___/____ 

Grau          

Soma OMP     

3
a
 

____/___/____ 

Grau          

Soma OMP     

Grau máximo de incapacidade (OMS): registrar o maior Grau encontrado em qualquer das estruturas (olhos, mãos, pés) [opções: 0,1 ou 2]. 
Escore OMP: Soma do maior Grau atribuído para cada uma das estruturas examinadas (OD + OE + MD + ME + PD + PE), valor de 0 a 12. 
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ANEXO B – ESCALA DE PARTICIPAÇÃO  

  

 

1 

 

 

 

INSTRUMENTO 14 - ESCALA DE RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 

PROJETO INTEGRAHANS NORTE & NORDESTE 
 

Número (ID) do Domicílio/Família: __________________! Número!(ID)!do!Caso!Referência:!___________________!

Unidade de Saúde:________________________! Número!do!SINAN!do!Caso!Referência:!_____________________!

Pesquisador:!_______________________________________________________!Data!da!Coleta:!______________!

Revisor:!___________________________________________________________!Data!da!Revisão:!_____________!

Nome!completo!do!caso!referência! _______________________________________________________________!
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À
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o
,  

eu
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 p
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N
ão
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 p
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M
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io
 

G
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n
d
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P
O

N
T
U

A
Ç

Ã
O

 

! ! ! 0, , , , 1, 2, 3, 5, !

1!
Você!tem!a!mesma!oportunidade!que!seus!pares!para!

encontrar!trabalho?!
! 0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
! ! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

2!
Você!trabalha!tanto!quanto!os!seus!pares!(mesmo!número!de!
horas,!tipo!de!trabalho,!etc.)?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

3!
Você!contribui!economicamente!com!a!sua!casa!de!maneira!
semelhante!à!de!seus!pares?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

4!
Você!viaja!para!fora!de!sua!cidade!com!tanta!frequência!
quanto!os!seus!pares!(exceto!para!tratamento),!p.!ex.,!feiras,!
encontros,!festas?!!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

5!
Você!ajuda!outras!pessoas!(p.!ex.,!vizinhos,!amigos!ou!
parentes)?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!

!
! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

6!
Você!participa!de!atividades!recreativas/sociais!com!a!mesma!
frequência!que!os!seus!pares!(p.!ex.,!esportes,!conversas,!

reuniões)?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

7!
Você!é!tão!ativo!socialmente!quanto!os!seus!pares!(p.!ex.,!em!
atividades!religiosas/comunitárias)?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !
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N
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Ã
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! !
!

0, , , , 1, 2, 3, 5, ,

8!
Você!visita!outras!pessoas!na!comunidade!com!a!mesma!
frequência!que!seus!pares?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

9! Você!se!sente!à!vontade!quando!encontra!pessoas!novas?!
!

0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

10!
Você!recebe!o!mesmo!respeito!na!comunidade!quanto!os!seus!

pares?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

11!
Você!se!locomove!dentro!e!fora!de!casa!e!pela!
vizinhança/cidade!do!mesmo!jeito!que!os!seus!pares?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

12!

Em!sua!cidade,!você!frequenta!todos!os!locais!públicos!

(incluindo!escolas,!lojas,!escritórios,!mercados,!bares!e!
restaurantes)?!

!

0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!

!
! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

13!
Você!tem!a!mesma!oportunidade!de!se!cuidar!tão!bem!quanto!
seus!pares!(aparência,!nutrição,!saúde)?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

14! Em!sua!casa,!você!faz!o!serviço!de!casa?!
!

0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

15! Nas!discussões!familiares,!a!sua!opinião!é!importante?!
!

0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

16!
Na!sua!casa,!você!come!junto!com!as!outras!pessoas,!inclusive!
dividindo!os!mesmos!utensílios,!etc.?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

17!
Você!participa!tão!ativamente!quanto!seus!pares!das!festas!e!

rituais!religiosos!(p.!ex.,!casamentos,!batizados,!velórios,!etc.)?!

!
0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

18! Você!se!sente!confiante!para!tentar!aprender!coisas!novas?!
!

0! ! ! ! ! ! ! ! !

!
[Se$às$vezes,$não$ou$irrelevante]$até!que!ponto!isso!representa!

um!problema!para!você?!
!

! ! ! ! 1! 2! 3! 5! !

TOTAL!!

Nenhuma,restrição,
significativa,

Leve,restrição,, Moderada,restrição,, Grande,restrição, Extrema,Restrição,

0!–!12! 13!–!22! 23!–!32! 33!–!52! 53!–!90!

Comentários: __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 136 

ANEXO C – PARECER COMITÊ DE ÉTICA – PROJETO INTEGRAHANS 
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ANEXO D – PARECER COMITÊ DE ÉTICA – EMENDA AO PROJETO INTEGRAHANS 
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