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RESUMO 
 
 
 

OBJETIVOS.  Caracterizar as incapacidades físicas, a limitação de atividade e restrição da 
participação social de pessoas no momento pós-alta de hanseníase diagnosticadas no período 
de 2004-2006 no Município de Fortaleza/CE. METODOLOGIA.  Estudo transversal 
realizado em unidades básicas de saúde da Secretaria Executiva Regional III, no período de 
agosto de 2008 a maio de 2009. Foram avaliados 45 pacientes em pós-alta de hanseníase. 
Realizou-se avaliação simplificada das funções neurais. Além disso, foram aplicados a escala 
Triagem para Limitação de Atividade e Consciência de Risco (“SALSA”) e a escala de 
Participação Social. RESULTADOS. A população do estudo foi composta em sua maioria 
por mulheres (60%), com idade média de 53,5 anos. Os participantes, em sua maioria, eram 
multibacilares (55,6%). Constatou-se um aumento de pacientes com graus 1 e 2 na atualidade, 
comparado com o momento da alta da poliquimioterapia. 60% dos pacientes apresentaram 
escore EHF (eye, hand, foot) 0. A maioria (84,4%) dos pacientes não apresentou restrição à 
participação social, 66,6% não apresentaram limitação funcional, mas 75,5% exibiram 
consciência de risco 0. Houve correlações significativamente positivas entre os escores 
SALSA e EHF (p=0,0254; rho=0,3330), SALSA e Participação Social (p=0,0004; 
rho=0,5056) e Participação Social e EHF (p=0,0100; 0,3800). CONCLUSÕES. Existe 
necessidade da continuidade da assistência visando à integralidade da atenção, de forma a 
assegurar ações preventivas, curativas e de reabilitação. O período pós-alta da doença 
necessita de cuidados e acompanhamento dos pacientes, em razão do risco do 
desenvolvimento de reações, incapacidades físicas e restrição à participação social dos 
indivíduos.  
 
 
 
Descritores: Hanseníase – pós-alta – Escala Salsa – Limitação da Atividade – Participação 
Social. 
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ABSTRACT 
 
 
 

OBJECTIVES. To describe clinical and psychosocial aspects of leprosy patients after release 
from treatment, who were diagnosed from 2004-2006 in the city of Fortaleza (Ceará State, 
Brazil); to describe in these patients activity limitation, safety awareness and social 
participation. METHODS. A cross-sectional study was carried out in primary health care 
centers of Fortaleza, from August 2008 to May 2009. Forty-five patients after release from 
treatment were included. A structured questionnaire was applied, and neural functions of 
peripheral nerves were assessed. In addition, the Screening of Activity Limitation and Safety 
Awareness (SALSA) and the Social Participation scale were applied. RESULTS. The 
majority of the study population consisted of females (60%), with a mean age of 53,5 years, 
mainly of underprivileged socio-cultural status. 55,6% were classified as multibacillary. We 
observed an increase of disability grading 1 and 2, as compared to the date of release from 
treatment with multidrug therapy. Sixty % of the patients presented with an EHF score of 0. 
The majority (84,4%) did not show any restriction of social participation, 66,6% did not have 
any functional limitation, and 75,5% did not present any safety awareness. There was a 
positive correlation between SALSA and EHF scores (p=0,0254; rho=0,3330), SALSA and 
Social Participation (p=0,0004; rho=0,5056), and Social Participation and EHF score 
(p=0,0100; rho=0,3800). CONCLUSIONS. Considering the fact that a considerable part of 
patients presented with sequels and light functional limitations, and that few had low safety 
awareness, we conclude that patients need special attention after release from multidrug 
therapy. Health education activities should be intensified, as the majority of patients, even 
after treatment, had limited knowledge about the disease and as a considerable part suffered 
from discrimination.  
 
 
 
Keywords: Leprosy - After release - SALSA scale -  Activity Limitation - Social 
Participation. 
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1    INTRODUÇÃO 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

leprae, que possui afinidade por células cutâneas e pelos nervos periféricos (BRASIL, 2005). 

M. leprae possui a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), 

no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade), em razão de a maioria das pessoas 

apresentar resistência ao bacilo (BRASIL, 2005). O grau de imunidade da pessoa infectada 

determina a manifestação clínica da doença, bem como sua evolução. 

O comprometimento dos nervos periféricos é a principal característica da doença, 

que pode provocar incapacidades físicas, contribuindo para um intenso estigma social e em 

discriminação aos pacientes e seus familiares (YAWALKAR, 2002). 

Dentre os fatores sociais associados à manifestação da doença, pode-se relacionar 

as condições desfavoráveis de vida, como a pobreza, condições higiênicas, sanitárias e 

biológicas desfavoráveis (MAGALHÃES; ROJAS, 2007; KERR-PONTES et al., 2006). 

Nesse sentido, o nível educacional e dificuldades de acesso aos serviços de saúde agravam o 

problema da hanseníase.  

A hanseníase é comumente encontrada em países tropicais e subdesenvolvidos 

(WALKER; LOCKWOOD, 2007). O Brasil ocupa o segundo lugar em termos de casos 

absolutos no ranking mundial (CEARÁ, 2002; SILVA SOBRINHO et al., 2007). Entre os 

anos de 2001-2006, a média anual de casos novos detectados no Brasil foi de 47.400 

(BRASIL, 2007c). A hanseníase é diagnosticada em todas as regiões do País, sendo 

consideradas regiões hiperendêmicas a Norte, CentroOeste e Nordeste, que possuem alta 

endemicidade inclusive em menores de quinze anos (BRASIL, 2007c). 

O Estado do Ceará é considerado uma região hiperendêmica. No cenário nacional 

ocupa o 10° lugar em número de casos e o terceiro do Nordeste. No período de 2001 a 2006, o 

Ceará registrou um aumento nos coeficientes de detecção, de 2,8/10.000 habitantes para 

3,0/10.000 habitantes, respectivamente. As principais regiões de importância epidemiológica 

para hanseníase no Estado são: Iguatu, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Maracanaú, 

Fortaleza e Caucaia (BRASIL, 2007d).  
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A classificação da doença é importante para determinar o prognóstico, para a 

descrição exata da epidemiologia da doença e determinar o tratamento poliquimioterápico 

(WALKER; LOCKWOOD, 2007). A hanseníase apresenta quatro formas de manifestação 

clínica: indeterminada, tuberculóide, virchowiana e dimorfa. Os doentes PB (formas 

indeterminada e tuberculóide) são aqueles que apresentam elevada resistência ao bacilo, 

abrigando, desta maneira, um pequeno número de bacilos em seu organismo, insuficientes 

para infectar outras pessoas. Os pacientes MB (formas virchowiana e dimorfa) abrigam 

grande número de bacilos em seu organismo e passam a eliminá-los para o meio exterior. 

Estes são considerados importantes na transmissão e manutenção da cadeia epidemiológica da 

doença (BRASIL, 2001a). 

O diagnóstico da hanseníase no início dos primeiros sinais e sintomas pode evitar 

sua evolução para as formas multibacilares e prevenir incapacidades físicas. É considerado 

um caso de hanseníase a pessoa que apresentar uma ou mais características a seguir: lesões ou 

áreas da pele com diminuição ou perda de sensibilidade, acometimento neural, acompanhado 

ou não de alterações sensitivas ou de força muscular e baciloscopia positiva para M. leprae. A 

baciloscopia positiva classifica o paciente como multibacilar, independentemente do número 

de lesões apresentadas (BRASIL, 2001a; WALKER; LOCKWOOD, 2007). 

  

1.1  Estados Reacionais Hansênicos 

Os estados reacionais da hanseníase são manifestações do sistema imunológico do 

doente ao bacilo, podendo ocorrer antes, durante e após a PQT. Podem acometer tanto 

pacientes com forma clínica paucibacilar como multibacilar, sendo mais frequentes nestes 

últimos. Aproximadamente de 25% a 30% dos pacientes desenvolvem reações ou dano neural 

em algum momento (MINAS GERAIS, 2005; BRASIL, 2001a). 

As reações hansênicas são a causa principal de lesões neurais e incapacidades 

físicas nos pacientes. Por isso, o exame físico geral e o exame dermatoneurológico do 

paciente são essenciais para o tratamento adequado e consequente prevenção de incapacidades 

(BRASIL, 2001a; MINAS GERAIS, 2005). 

O estigma à doença está relacionado também a essas reações que são responsáveis 

pela piora das lesões neurais dos pacientes. Por isso, os programas de controle da doença 
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enfocam mais atenção ao controle dos estados reacionas e ao seu diagnóstico (NERY et al., 

1998). 

As reações ocorrem comumente no curso do tratamento da doença. Após o 

tratamento as reações são comuns no primeiro ano após o diagnóstico. Nos pacientes 

multibacilares as reações podem ocorrer ainda muitos anos após o tratamento ter sido 

concluído (MINAS GERAIS, 2005). As reações podem ocorrer espontaneamente ou podem 

ser precipitadas por infecções virais intercorrentes, anemia, estresse físico ou psíquico, 

gravidez, entre outros fatores. Em muitos casos, estes fatores precipitantes não são óbvios.  

Há dois tipos de estados reacionais: Tipo 1 (Reação Reversa) e Tipo 2 (Eritema Nodoso 

Hansênico) (YAWALKAR, 2002). 

A reação do tipo 1, ou reação reversa, ocorre em razão do processo de hiper-

reatividade celular em resposta ao antígeno do bacilo, sendo uma resposta do organismo na 

tentativa de destruir o bacilo. É comum nos primeiros seis meses de tratamento, podendo, em 

alguns casos, ser a primeira manifestação da doença. Manifesta-se por meio de novas lesões 

eritematosas e infiltrativas, reagudização de lesões antigas, dor e espessamento neural 

(neurites), aumento ou aparecimento de áreas hipoestésicas ou anestésicas. Pode ocorrer o 

aparecimento da “mão em garra” ou “pé caído” (BRASIL, 2001b; KAHAWITA et al., 2008). 

A reação do tipo 2, ou eritema nodoso hansênico (ENH), ocorre em virtude do 

processo de hiper-reatividade humoral por formação ou deposição de imunocomplexos. Pode 

ocorrer antes, durante ou após o tratamento, no entanto é mais comum no primeiro ano de 

tratamento. Há o aparecimento de nódulos eritematosos, dolorosos, dores articulares, dor e 

espessamento neural, o que pode ocorrer na mão ou no pé reacional. O comprometimento 

sistêmico é frequente, podendo aparecer febre, astenia, mialgia e dor articular. Podem 

apresentar graus variados de gravidade, podendo involuir rapidamente ou durar meses e 

apresentar complicações graves (BRASIL, 2001b; KAHAWITA et al., 2008). 

A reação do tipo 1 tende a surgir no tratamento, entre o 2º e o 6º meses, como 

característica da forma clínica dimorfa. Observa-se que a reação do tipo 2 (ENH) é encontrada 

em pacientes multibacilares, nas formas virchowianas e dimorfas, em geral após seis meses de 

tratamento (ARAÚJO, 2003; SOUZA, 1997). 

O objetivo do tratamento para reação do tipo 1 é o controle da inflamação aguda, 

aliviar a dor e reverter os danos neurais e oculares. A PQT pode continuar sendo administrada 
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durante as reações. Para a reação do tipo 1 e neurites silenciosas são utilizados 

corticosteróides orais, usualmente a prednisona. A reação tipo 2 (ENH) é mais grave e requer 

grandes doses de corticosteróides. A talidomida reduz dramaticamente o efeito do ENH, no 

entanto o seu uso é limitado em razão da sua teratogenicidade e possível neurotoxicidade 

(WALKER; LOCKWOOD, 2007). 

 

1.2  Comprometimento Neural e Incapacidades Físicas  

As incapacidades físicas em hanseníase são causadas por fatores neurogênicos e 

inflamatórios. As causas neurogênicas podem ocorrer em decorrência de lesões primárias 

(deficits sensitivos, motores e autonômicos) e secundárias (retrações, lesões traumáticas e 

infecções pós-traumáticas) (BRASIL, 2008). O comprometimento neural é comum, por vezes, 

acentuado e grave, resultando, ocasionalmente, em marcante perda de função e paralisia 

súbita. Nervos comprometidos tornam-se intumescidos, com graus variáveis de dor, e 

exacerbação da sensibilidade, local e/ou territorial, destacando-se o comprometimento dos 

sítios de predileção, como nervos ulnares e medianos nos membros superiores, fibular comum 

e tibial posterior nos membros inferiores e os nervos facial e grande auricular no segmento 

cefálico (Figura 1) (ARAÚJO, 2003; SOUZA, 1997).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1- Localização dos nervos periféricos comumente afetados pela hanseníase. 
 

Fonte: www.praticahospitalar.com.br 
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As neurites (inflamações dos tecidos neurais) são consideradas um importante 

fator para a indução de incapacidades (BRASIL, 2008). A manifestação do episódio de 

neurite é definida pela presença de dor, espontânea ou à palpação no nervo periférico, com ou 

sem espessamento ou comprometimento da função. Quando os fenômenos da neurite se 

desenvolvem sem dor, denominam-se neurite silenciosa (PIMENTEL et al., 2004; BRITTON; 

LOCKWOOD, 2004).  

Em hanseníase é comum o uso do termo neurite em referência ao 

comprometimento neural decorrente de processo inflamatório local, entretanto o Ministério da 

Saúde em suas últimas publicações utiliza o termo para neuropatia por referir-se aos 

processos agudos ou crônicos, com ou sem dor, com ou sem alterações tróficas, deficit 

sensitivo e motor (BRASIL, 2008). A neuropatia hansênica é decorrente de fatores de 

natureza intrínseca e extrínseca. Os primeiros compreendem a presença do bacilo e reação 

inflamatória, enquanto os fatores extrínsecos envolvem a compressão dos nervos edemaciados 

por estruturas anatômicas vizinhas (BRASIL, 2008). 

As neuropatias podem se apresentar de forma aguda ou crônica. Na forma aguda, 

seu início é abrupto, há hipersensibilidade à palpação, dor intensa e espontânea, edema, 

espessamento neural, podendo ocorrer alterações sensitivo-motoras. A neuropatia crônica se 

caracteriza por um início insidioso e lentamente progressivo. Inicialmente apresenta 

alterações sensitivas, podendo progredir para alterações sensitivo-motoras. A neuropatia 

“silenciosa” se caracteriza por alterações das funções sensitivas ou sensitivo-motoras e 

ausência de fenômenos álgicos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2003; 

ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA, 2003). 

Pacientes multibacilares possuem maior risco de desenvolver incapacidade neural 

funcional do que os pacientes paucibacilares. Outros fatores associados com a presença de 

incapacidades incluem a idade avançada, o sexo masculino e a presença de espessamento 

neural no momento do diagnóstico O diagnóstico tardio está também associado com a 

presença de incapacidades no momento do diagnóstico (PIMENTEL et al., 2004). 

Em uma coorte retrospectiva no Brasil, 34% dos pacientes apresentaram 

neuropatias durante o tratamento, 45% tiveram durante o período de seguimento e 4.9% 

apresentaram neuropatia silenciosa (PIMENTEL et al., 2004). Incapacidades foram 
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associadas com nervos afetados no diagnóstico, diagnóstico tardio e incapacidades presentes 

no início do tratamento. Pacientes multibacilares foram os mais suscetíveis. 

Na hanseníase, há comprometimento de fibras autônomas, sensitivas e motoras, 

portanto o paciente poderá apresentar alterações nesses três aspectos. As manifestações 

autonômicas compreendem a diminuição na produção de secreções das glândulas sebáceas e 

sudoríparas, resultando em pele ressecada. A anidrose decorrente da disfunção das glândulas 

sudoríparas torna a pele seca, inelástica, ocasionando fissuras, infecções. O comprometimento 

das fibras sensitivas resulta na perda da sensibilidade à dor, ao frio, ao calor e, mais 

tardiamente, ao tato. As alterações sensitivas ocasionam perda da capacidade protetora, 

portanto, pessoas com hanseníase podem sofrer traumas, queimaduras e não perceber. A 

úlcera plantar é um exemplo de sequela decorrente das alterações de sensibilidade 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2003; ACADEMIA BRASILEIRA 

DE NEUROLOGIA, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROFISIOLOGIA 

CLÍNICA, 2003; BRASIL, 2001c)  

As principais alterações motoras e incapacidades físicas podem ocorrer em 

pessoas com hanseníase em decorrência do acometimento dos nervos periféricos nos 

membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII). Nos MMSS, o nervo ulnar é 

responsável pela inervação dos músculos lumbricais, interósseos, adutor e flexor curto do 

polegar. A principal incapacidade decorrente de sua lesão é a “garra” do nervo ulnar do 2º ao 

5º quirodáctilo (hiperextensão da articulação metacarpo-falangeana e flexão das falanges 

distais) (Figura 2 e 3) (BRASIL, 2001c).  

 

                 

 
Figuras 2 e 3- “garras” do nervo ulnar (hiperextensão das articulações metacarpo-falangianas 
do segundo ao quinto dedos, com flexão das interfalangianas) 
 

Fonte: Topics in International Health Hanseníase 
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O nervo mediano é responsável pela inervação dos músculos abdutor, flexor curto 

e oponente do polegar. Sua lesão acarreta perda da oponência do polegar e hipotrofia da 

região tenar (Figura 4). O nervo radial é responsável pela inervação dos músculos extensores 

do punho e dedos e sua lesão acarreta a “mão caída”, ou seja, a incapacidade de realizar o 

movimento de extensão do punho e dedos (Figura 5) (BRASIL, 2001c). 

 

 

 
Figura 4-   Hipotrofia da região tenar como resultado de lesão de nervo mediano 
 

Fonte: Topics in International Health Hanseníase 
 

 

 

 
Figura 5-  “mão caída” (comprometimento da musculatura extensora do punho e dedos com 
hiperextensão das articulações metacarpo-falangianas com flexão das interfalangianas) 
 

Fonte: Topics in International Health Hanseníase 
 
 
 
 

Em relação às incapacidades desenvolvidas nos MMII, destacam-se a lesão do 

nervo fibular comum que em seu ramo profundo inerva os músculos tibial anterior, extensor 

longo do hálux e extensor longo dos dedos; e seu ramo superficial inerva os músculos 

fibulares longo e curto (eversores). Sua lesão ocasiona a incapacidade de dorsiflexionar o 

tornozelo e estender os dedos dos pés (pé caído) e no pé equino-varo (Figura 6). O nervo 

tibial posterior é responsável pela inervação da musculatura intrínseca do pé e sua lesão 

ocasiona contraturas, “garras”, dos dedos dos pés caracterizada por hiperextensão das 

articulações metatarso-falangeanas e flexão das interfalangenas proximal e distal (Figura 7) 

(BRASIL, 2001c). 
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Figura 6-  pé equino-varo (posicionamento do pé em flexão plantar, rigidez da articulação do 
tornozelo) 
 

Fonte: Topics in International Health Hanseníase 
 
 

 

 
Figura 7- “garras” dos artelhos (hiperextensão das articulações metatarso-falangianas  e 
flexão das articulações interfalangianas proximais e distais) 
 

Fonte: Topics in International Health Hanseníase 
 
 
 
 

O envolvimento ocular constitui outra complicação da doença. A perda da visão 

pode afetar 5,3% dos indivíduos com hanseníase. A doença afeta os olhos por meio da lesão 

neural e da invasão bacilar na pele ou no próprio olho. Podem ocorrer em combinação ou 

resultar do lagoftalmo (incapacidade de fechar os olhos completamente), úlcera na córnea, 

iridociclite aguda ou crônica e catarata secundária (WALKER; LOCKWOOD, 2007). 

A mucosa nasal comumente é afetada pela doença, podendo ocorrer sensação de 

congestionamento nasal, ressecamento, epistaxe, dentre outras alterações. Infiltrações nas 

estruturas nasais podem ocasionar deformidade em sela em virtude da perfuração do septo 

nasal e destruição da espinha nasal anterior (WALKER; LOCKWOOD, 2007). 

 

1.3  Avaliação Neurológica 

A detecção precoce e o tratamento adequado da neuropatia hansênica podem 

prevenir graves perdas de função. A avaliação quantitativa da sensibilidade e da força 
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muscular é a maneira mais efetiva de detectar a ocorrência de distúrbios neurais. Em razão da 

importância do acometimento neurológico na hanseníase, todos os pacientes devem ser 

submetidos à avaliação das funções neurais, independentemente da presença de queixas. A 

avaliação deve ser realizada no início do tratamento, durante e após o término da 

poliquimioterapia (BRASIL, 2008). 

As principais vantagens de se realizar a avaliação neurológica envolvem a 

possibilidade de detectar a melhora, piora ou estabilidade do quadro, subsidiar a conduta 

terapêutica clínica e/ou cirúrgica, bem como permite avaliar os resultados da intervenção 

(BRASIL, 2008). 

A inspeção dos olhos objetiva verificar os sinais e sintomas decorrentes do 

comprometimento neural. Deve-se verificar a prevenção de alterações da força muscular, 

sensibilidade, presença de secreção, triquíase, madarose, ectrópio, lagoftalmo. O exame 

também envolve a verificação da acuidade visual do paciente por meio da escala de Snellen 

(BRASIL, 2001c).  

Para o exame neurológico, os nervos comumente avaliados são os seguintes: 

radial, mediano e ulnar nos membros superiores (MMSS); e nos membros inferiores (MMII) 

os nervos fibular e tibial posterior. Estes podem se encontrar espessados, doloridos à 

palpação, em decorrência de processo inflamatório ou nodulação (ARAÚJO, 2003). 

A mobilidade e força muscular também são avaliadas por intermédio da palpação 

manual da massa muscular, mobilidade passiva e ativa de determinados grupos musculares. O 

grau da força é estabelecido por uma escala de graduação de 0 a 5, onde é possível 

diagnosticar desde uma paralisia completa de determinado grupo muscular a uma função 

normal, com movimento completo contra uma resistência manual máxima (ECHEVARRÍA; 

CEVERA, 2002). 

Para a exploração de alterações sensitivas superficiais utilizam-se os 

monofilamentos de Semmes Winstein, compostos por filamentos de nylon de vários 

diâmetros que permitem monitorar quaisquer alterações de sensibilidade (ECHEVARRÍA; 

CEVERA, 2002). 
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1.3.1  Classificação do grau de incapacidade física em hanseníase 

A classificação do grau de incapacidade é feita baseada na avaliação neurológica. 

Esta deve ser realizada no momento do diagnóstico, durante o tratamento, no aparecimento de 

reações e ao término do tratamento com a PQT (Quadro 1) (BRASIL, 2001b; SILVA 

SOBRINHO et al., 2007). 

O grau de incapacidade é definido pelo grau máximo, ou seja, registra-se na ficha 

de notificação o maior número encontrado entre as partes avaliadas. A informação sobre o 

grau de incapacidade é utilizada como indicador de avaliação de programas de controle da 

doença. Esta informação deve estar contida na ficha de notificação do caso. O grau de 

incapacidade pode predizer a precocidade do diagnóstico, bem como permite a comparação 

do grau no momento do diagnóstico e da alta do paciente (BRASIL, 2001a). 

 

GRAU  CARACTERÍSTICAS 

0 Nenhum comprometimento dos olhos mãos e pés devido à hanseníase. 

1 Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos; 

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

2 Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio, triquíase, opacidade coreana central, 
acuidade visual menor que 0,1 ou não conta os dedos a 6m; 

Mãos: lesões tróficas e/ou lesões traumáticas, garras, reabsorções, mão 
caída; 

Pés: lesões tróficas e/ou traumáticas, garras, reabsorção, pé caído, 
contratura do tornozelo. 

Fonte: Ficha de avaliação simplificada das funções neurais e complicações (BRASIL, 2001c) 
 
Quadro 1- Classificação do grau de incapacidade de acordo com a ficha de avaliação 
neurológica (OMS) 

 

 

Outro instrumento para se medir de forma mais sensível as mudanças nas 

deficiências é o escore EHF (olhos, mãos e pés). O escore EHF é uma alternativa ao grau 

máximo de incapacidade para se resumir os dados sobre as deficiências. Determina-se o grau 

máximo de incapacidade para cada um dos seis locais do corpo (olhos, mãos e pés) e somam-

se os seis números, podendo variar de 0 a 12, conforme quadro 2 (BRASIL, 2008). 
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 Olho Mão Pé 

Direita 0-2 0-2 0-2 

Esquerda 0-2 0-2 0-2 

Fonte: BRASIL (2008) 
 

Quadro 2- Escore EHF (olhos, mãos e pés) 
 
 
 
1.3.2  Avaliação da limitação das atividades de vida diária e participação social 

A avaliação das atividades de vida diária de pessoas acometidas por condições de 

saúde que afetem a capacidade funcional podem ser mensuradas por instrumentos que ajudam 

a determinar o quão determinadas patologias ou condições afetam a vida das pessoas 

acometidas. Tais instrumentos são úteis principalmente para determinação e avaliação de 

programas de reabilitação física e social.  

A Organização Mundial de Saúde elaborou a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) com o objetivo de proporcionar uma linguagem 

unificada e padronizada em relação aos domínios da saúde e domínios relacionados com a 

saúde. Estes domínios são descritos com base nas Funções e Estruturas do Corpo e nas 

Atividades de Participação (OMS, 2003). 

Funcionalidade é um termo que engloba todas as funções do corpo, atividades e 

participação, enquanto incapacidade é um vocábulo que inclui deficiências, limitação de 

atividades ou restrição na participação. O termo deficiência refere-se a problemas nas funções 

ou na estrutura do corpo, tais como um desvio importante ou uma perda. A limitação da 

atividade diz respeito às dificuldades que o indivíduo pode encontrar na execução de 

determinadas atividades. A participação refere-se ao envolvimento numa situação de vida. A 

restrição da participação são problemas que um indivíduo pode experimentar no 

envolvimento em situações reais de sua vida (OMS, 2003). 

A interação destes componentes pode ser observada diante de patologias ou 

condições de saúde que possam causar prejuízos a determinadas atividades e, 

consequentemente, às funções das estruturas do corpo bem como, poderá afetar diretamente a 

participação destes indivíduos na sociedade (figura 8). 
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Figura 8-  Interações dos componentes da Classificação Internacional de Funcionalidade 
 

Fonte: OMS (2003) 
 
 
 
 

Fatores pessoais e ambientais podem influenciar aspectos funcionais (funções e 

estruturas do corpo, as atividades bem como a participação). As incapacidades decorrentes da 

hanseníase podem ocasionar limitações de atividades e restrição da participação social. Os 

fatores ambientais podem ser facilitadores ou obstáculos à função e a participação (BRASIL, 

2008). 

Para se avaliar aspectos relacionados a limitações de atividades, assim como 

restrições à participação social em pessoas acometidas pela hanseníase, foram desenvolvidos 

instrumentos que possibilitam esta avaliação: as escalas SALSA (Screening of activity 

limitation and safety awareness) Triagem da Limitação de Atividade e Consciência de Risco 

(Anexo B) e a escala de Participação Social (Anexo C).  

A escala SALSA foi desenvolvida com a finalidade de mensurar a limitação da 

atividade em pessoas acometidas pela hanseníase e diabetes. Sua utilização é simples e não 

requer o uso de outros equipamentos ou testes específicos. É importante na avaliação de 

pessoas que tenham algum comprometimento da sensibilidade decorrente da neuropatia 

periférica, em virtude dos riscos que estas condições oferecem à integridade do indivíduo, 

devidas alterações da sensibilidade nas mãos e nos pés. A escala SALSA possui 20 itens a 

serem avaliados e um grande escore reflete limitações de atividades funcionais (SALSA 

COLLABORATIVE STUDY GROUP, 2007). 
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O escore SALSA pode variar de 1 a 80, um escore baixo indica que há pouca 

dificuldade em realizar atividades da vida diária, enquanto que escores altos indicam níveis 

crescentes de limitação da atividade. O escore EHF apresenta uma forte correlação com o 

escore da escala SALSA, quando comparados em estudos que investigam as relações entre as 

incapacidades em hanseníase com a limitação da atividade (BRASIL, 2008; SALSA 

COLLABORATIVE STUDY GROUP, 2007; BARBOSA, 2009). 

A consciência de risco também é avaliada pela escala SALSA. É calculada por 

perguntas que contêm em suas opções de resposta o número 4 com um círculo. O escore da 

consciência de risco pode variar de 0 a 11. Quanto maior o valor, maior a consciência de risco 

nas atividades investigadas, mas também indicam que há uma limitação de atividade 

decorrente desse fator (ESCALA SALSA, 2004; BARBOSA et al., 2008). 

A participação social do indivíduo também é algo passível de ser determinado ou 

caracterizado por intermédio de instrumentos desenvolvidos para que se possa padronizar e 

efetuar comparações fidedignas entre grupos variados. A escala de Participação é um 

instrumento baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), e é utilizada 

para mensurar a participação social em pessoas acometidas pela hanseníase, deficiências ou 

outras condições estigmatizantes (VAN BRAKEL et al., 2006; BARBOSA et al., 2008; 

BARBOSA, 2009). A escala é composta por dezoito itens e seu escore varia de 0 a 90. 

Quanto maior o escore, maior a restrição da participação social do individuo. 

A escala de Participação Social é útil para avaliar pessoas que possuam doenças 

ou condições de saúde que acometam não apenas o corpo, mas repercutam sobre a mente dos 

indivíduos, podendo afetar as atividades de vida diária, atividades sociais, bem como nas 

relações interpessoais ou no trabalho. A escala de Participação pode ser utilizada 

potencialmente diante da necessidade de avaliações para intervenções relacionadas à 

reabilitação, avaliação de riscos decorrentes de problemas socioeconômicos, monitoramento 

de programas de reabilitação, inclusão social, redução de estigma, controle de doenças, dentre 

outras condições relacionadas (VAN BRAKEL et al., 2006). 
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1.4  Hanseníase no Período Pós-alta 

Em virtude do potencial que a hanseníase tem de poder provocar incapacidades 

físicas, faz-se necessário um adequado acompanhamento das pessoas acometidas pela doença 

e também no período após a alta da PQT. Uma das peculiaridades da hanseníase está na 

abrangência dos cuidados exigidos ao seu portador, cujas demandas assistenciais vão da 

atenção básica à média e à alta complexidade Um grande contingente de pessoas que têm 

hanseníase apresenta necessidades com vistas à reabilitação ao longo de suas vidas. Além 

disso, demandas diversas podem persistir no período de pós-alta terapêutica (BARBOSA et 

al., 2008; OLIVEIRA, 2008).  

Estudos demonstram que no Brasil, aproximadamente 23% dos pacientes com 

hanseníase apresentam algum tipo de incapacidade após a alta (GONÇALVES; SAMPAIO; 

ANTUNES, 2009). Uma abordagem integral das pessoas acometidas pela hanseníase implica 

o reconhecimento da importância da continuidade da atenção no período “pós-alta” da 

hanseníase (período após a conclusão do tratamento com a PQT) (BARBOSA et al., 2008).  

Não se tem ao certo a dimensão real nos serviços de saúde da demanda de pessoas 

que tem ou tiveram hanseníase, sendo esta demanda relativamente “desconhecida” pelos 

serviços de saúde (BARBOSA, 2009). 

Em relação às repercussões físicas que a hanseníase pode provocar, destaca-se o 

potencial que os episódios reacionais têm de provocar incapacidades físicas. O diagnóstico 

precoce e o tratamento adequado podem evitar tais complicações e impactar positivamente a 

qualidade de vida dos indivíduos (GONÇALVES; SAMPAIO; ANTUNES, 2009). Sabe-se 

que os quadros reacionais podem anteceder o diagnóstico de hanseníase, surgir durante o 

tratamento ou após a alta (ARAÚJO, 2003). Tal aspecto reforça a necessidade de sistematizar 

e dar continuidade à atenção de pessoas no período pós-alta. 

Barbosa (2009) destaca a necessidade de se ampliar o conceito de cura do 

paciente de hanseníase no que diz respeito à assistência. Destaca que esta população deve ser 

alvo de ações de monitoramento e atenção. No período pós-alta, as pessoas acometidas 

começam a sofrer problemas, que incluem insegurança, medo, solidão, dentre outros. Em 

algumas situações, o paciente em pós-alta não se sente mais no direito de procurar o serviço 

de saúde, devido ao fato de já ter tido alta, não tendo, portanto, referenciais claros nos 

serviços de saúde. 
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A necessidade de compreender o que ocorre com os pacientes após o diagnóstico, 

principalmente em relação às doenças crônicas, torna-se cada vez mais importante na área de 

saúde. Na hanseníase, sabe-se muito sobre as deficiências e muito pouco sobre como as 

deficiências e/ou estigma associados à doença afetam a realização das atividades de vida 

diária e sua participação social (BRASIL, 2008).  

O objetivo primordial na reabilitação é favorecer o retorno às atividades de vida 

diária das pessoas acometidas pela hanseníase. É, portanto, fundamental conhecer as 

limitações da atividade e restrições à participação social, para, então, avaliar as necessidades, 

monitorar os progressos e avaliar os impactos das intervenções de reabilitação (BRASIL, 

2007b; BRASIL, 2008). 

 

1.5  Prevenção de Incapacidades 

A prevenção secundária de incapacidades é parte fundamental do tratamento e não 

deve ser dissociada do tratamento com a PQT ou mesmo após a alta. As ações de prevenção 

devem ser integradas na rotina dos serviços de saúde (BRASIL, 2005).  

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença, neurites e reações, a 

prática regular do autocuidado pelo paciente e reabilitação em todos os níveis de 

complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) são imprescindíveis na prevenção de 

sequelas e complicações da hanseníase (BRASIL, 2000; BRASIL, 2007b). 

O processo educativo deve ser inerente a todas as ações de controle da hanseníase, 

devendo contar com a participação ativa das equipes de saúde, usuários, pacientes e seus 

familiares. As ações devem incluir a busca ativa de casos, diagnóstico precoce, prevenção e 

tratamento de incapacidades físicas, combate ao estigma e estimulo ao convívio do paciente 

no meio social (BRASIL, 2000). 

É importante fornecer explicações ao paciente e seus familiares sobre a 

transmissão, enfatizar que as incapacidades e deformidades são evitáveis, informar que os 

doentes em tratamento podem levar uma vida social normal, dentre outras informações 

(WALKER; LOCKWOOD, 2007). 
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A orientação adequada quanto a autocuidado, e os exercícios a serem realizados, 

são baseados na avaliação das funções neurológicas. Estas informações são importantes para 

que os profissionais de saúde adotem uma postura de vigilância em relação ao potencial de 

incapacidade da doença. Outras medidas relacionadas a autocuidado são selecionadas a partir 

dos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes; tais procedimentos e os exercícios são 

próprios para o problema específico. Portanto, devem ser indicados mediante a verificação 

quanto a sua necessidade e correta realização (BRASIL, 2005).  

Algumas medidas específicas, como hidratação, lubrificação da pele, alongamento 

de grupos musculares, uso de órteses (talas), são recomendadas mediante ressecamento, 

fissuras, retração de tecidos moles. A observação diária, o autocuidado e o encaminhamento 

oportuno ao especialista, quando necessário, são medidas importantes para prevenção de 

incapacidades (BRASIL, 2008).   

 

1.6  Situação Epidemiológica da Hanseníase no Mundo, no Brasil e no Estado do Ceará 

Dados da OMS demonstram que nas últimas duas décadas a quantidade de casos 

de hanseníase caiu aproximadamente 90% em todo o Mundo (WHO, 2005). A detecção anual 

da hanseníase em países endêmicos declinou consideravelmente desde 2001, e o número de 

casos novos durante o ano de 2006 foi de 265.000 (Tabela 1) (WHO, 2007). 
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Tabela 1-  Casos novos detectados durante o período de 2001-2006 nas regiões do Mundo 
  

Região da OMS 
Detecção de novos casos durante o ano 

      2001       2002       2003       2004       2005       2006 

Sudeste da Ásia  668.658 520.632 405.147 298.603 201.635 174.118 

África  39.612 48.248 47.006 46.918 42.814 34.480  

Américas  42.830 39.939 52.435 52.662 41.780 47.612 

Oeste Pacífico  7.404 7.154 6.190 6.216 7.137 6.190 

Leste Mediterrâneo  4.758 4.665 3.940 3.392 3.133 3.261 

Total 763.262 620.638 514.718 407.791 296.499 265.661 

Fonte: WHO (2007) 
 
 
 
 

O Brasil apresentou nos últimos anos o segundo lugar em números absolutos em 

detecção de casos novos em relação aos 15 países mais endêmicos do Mundo. A Índia é o 

primeiro lugar em números absolutos de casos novos. De forma decrescente em números 

absolutos de casos, os países que mais detectaram casos novos foram: Índia, Brasil, Indonésia, 

República Democrática do Congo, Bangladesh, Nepal e Moçambique (WHO, 2006). 

De acordo com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), durante o ano de 

2006, na América Latina, 64.715 pessoas realizaram tratamento com a PQT, foram detectados 

47.612 casos novos, sendo que 8% destes eram em menores de 15 anos, e 53% eram 

multibacilares. Aproximadamente 6% apresentaram grau de incapacidade II (OPAS, 2007).  

No Brasil a situação epidemiológica em 2006 não difere muito da situação da 

enfermidade nas Américas, visto que o Brasil é responsável por 90% dos casos no Continente 

Americano e o segundo país em quantidade de casos novos, atrás apenas da Índia, que detecta 

600 mil casos novos por ano com uma população de 1,12 bilhão de habitantes (MACHADO, 

2008). No Brasil, foram detectados 44.436 casos em 2006, dos quais 52,8% eram 

multibacilares, 45,9% do sexo feminino, 7,9% em menores de 15 anos e 4,73% apresentaram 

grau II de incapacidade no momento do diagnóstico (OPAS, 2007; MACHADO, 2008). 
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Ao analisar uma série histórica do número de casos novos e coeficiente de 

detecção entre os anos de 1990 a 2007 no Brasil (Figura 9), observa-se que houve um 

incremento no número de casos novos detectados desde 1995 até 2006, o que pode ser 

justificado com a intensificação de campanhas para detecção e diagnóstico de casos novos. 

 

 
Figura 9-  Série histórica de casos novos e coeficiente de detecção no Brasil entre os anos de 
1990 a 2007 
 

Fonte: Ministério da Saúde (2008) 
 
 
 
 

Apesar do aumento registrado no número de casos novos, a prevalência diminuiu 

(Figura 10). Esta contrastante tendência é resultante dos programas de controle, em adoção de 

medidas de redução operacional de casos de hanseníase, aumentando desta forma a 

prevalência oculta da endemia (PENNA; PENNA, 2007). 
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Figura 10- Série histórica do coeficiente de prevalência e número de pacientes em tratamento 
para hanseníase entre os anos de 1990 a 2007 no Brasil 
 

Fonte: Ministério da Saúde (2008) 
 
 
 
 

Esta redução da prevalência da hanseníase no Brasil ocorreu após a assinatura do 

pacto pela eliminação da doença no ano de 1992, em decorrência das altas por cura e limpeza 

dos arquivos, retirando do cálculo de prevalência os casos que abandonaram o tratamento e 

em virtude da implantação dos esquemas de curta duração de tratamento (CEARÁ, 2002). Em 

2004, o cálculo da prevalência pontual no Brasil passou a contar apenas os pacientes que 

estavam em curso do tratamento, ou seja, os PB com até seis meses e os MB com 12 meses de 

tratamento. Com esse critério, os pacientes com mais de seis e 12 meses de tratamento 

respectivamente, passaram a ser excluídos dos cálculos de prevalência. Esta medida resultou 

numa redução da prevalência de 4,52 em 2003 para 1.59 por 10.000 habitantes em 2004 

(BRASIL, 2007e). 

Dados do Ministério da Saúde demonstram que as regiões Nordeste e Sudeste 

apresentaram os maiores números de pessoas que realizaram tratamento ao longo do período 

de 1990-2007, entretanto a região Norte e a região CentroOeste apresentaram os maiores 

coeficientes de detecção. Observou-se que a prevalência se manteve alta nas mesmas regiões 

onde o coeficiente de detecção foi mais elevado, região Norte e CentroOeste no mesmo 

período 1990-2007 (Figura 11). 
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No Ceará houve um aumento nos coeficientes de detecção de hanseníase no 

período analisado de 2001 a 2006, sendo este considerado muito alto. Os dados apresentaram 

em 2001 um coeficiente de detecção de 2,6/10.000 habitantes para 3,0/10.000 habitantes em 

2006. Esta ascendência demonstra a expansão da endemia no Estado (BRASIL, 2007d). 

O coeficiente de detecção em Fortaleza nos últimos 15 anos (1995 a 2007) foi de 

3,74 por dez mil habitantes, apresentando uma variação de 3,14 a 4,21, com média de 900 

casos/ano (Figura 12) (FORTALEZA, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12- Casos novos e coeficiente de detecção geral da hanseníase em Fortaleza de 1995 a 
2008. 
*Atualizados até 01/07/2008 
Fonte: SMS/Célula de Vigilância Epidemiológica/SINAN  
 

Figura 11- Série histórica do coeficiente de prevalência de pacientes em tratamento para 
hanseníase em cada ano, por região do Brasil, 1990-2007 
 

Fonte: Ministério da Saúde (2008) 
 

Figura 12- Casos novos e coeficiente de detecção geral da hanseníase em Fortaleza de 1995 
a 2008 
*Atualizados até 01/07/2008 
 

Fonte: SMS/Célula de Vigilância Epidemiológica/SINAN  
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A Figura 13 demonstra a proporção de casos novos notificados nos diferentes 

centros de saúde do Município de Fortaleza/CE. Observa-se maior concentração de casos 

notificados no Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia. A 

partir de 2007, porém, se observa um aumento na proporção de casos notificados nas unidades 

básicas de saúde da rede municipal (FORTALEZA, 2008). Isto pode ser explicado pela 

implantação de novas unidades básicas de saúde, com o consequente aumento da cobertura de 

áreas do Município pela Estratégia Saúde da Família.  

 

Figura 13- Proporção de casos novos de hanseníase, segundo unidade de atendimento em 
Fortaleza de 2005 a 2008 
*Atualizados até 01/07/2008 
 

Fonte: SMS/Célula de Vigilância Epidemiológica/SINAN  
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2    JUSTIFICATIVA 

A descentralização das ações de controle da hanseníase para a atenção básica à 

saúde foi um importante passo na luta para o seu controle. Alguns municípios, porém a 

exemplo de Fortaleza/CE, ainda concentram a maior parte das ações de detecção, tratamento e 

acompanhamento dos doentes em centros de referência. Além disso, o manuseio inadequado 

dos episódios de reações pode levar ao desenvolvimento de incapacidades físicas, 

comprometendo de forma radical a qualidade de vida das pessoas acometidas.  

O período do pós-alta do tratamento da hanseníase raramente é foco de atenção 

dos profissionais de saúde e dos gestores, pois a pessoa é considerada “curada” e não está em 

registro ativo no sistema de informação. Com efeito, este estudo se propõe investigar a 

presença de incapacidades físicas, limitação da atividade e restrições à participação social das 

pessoas no período pós-alta do tratamento de hanseníase no Município de Fortaleza/CE. 

Recuperar estas pessoas no período pós-alta e conhecer suas atuais condições de saúde faz-se 

necessário, a fim de que se possa sensibilizar os profissionais da rede básica quanto à 

importância do monitoramento das pessoas acometidas pela hanseníase após sua alta.  

Esta pesquisa é parte integrante de um projeto abrangente, denominado 

“INTEGRAHANS: Ensino, Pesquisa e Assistência na Perspectiva da Integralidade da 

Atenção às Pessoas Vivendo com Hanseníase no Município de Fortaleza”, coordenado por 

pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), com o objetivo de fortalecer as ações 

de detecção, controle da hanseníase na rede de atenção básica à saúde do Município de 

Fortaleza/CE, mediante o treinamento dos profissionais da Estratégia Saúde da Família, do 

resgate de casos antigos e detecção de casos novos. 
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3  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

• Caracterizar as incapacidades físicas, a limitação de atividade e restrição da 

participação social de pessoas no momento pós-alta de hanseníases diagnosticadas no período 

de 2004-2006, no Município de Fortaleza/CE. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

• Caracterizar as incapacidades físicas de pessoas no momento pós-alta de 

hanseníase; 

• dimensionar a limitação de atividade e consciência de risco de pessoas no 

momento pós-alta de hanseníase; e 

• caracterizar a participação social de pessoas no momento pós-alta de 

hanseníase. 
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4  METODOLOGIA 

4.1  Área de Estudo 

O estudo foi desenvolvido no Município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. 

O Município possui 3.134 km² de área, com densidade demográfica de 7.718 habitantes/km² 

em 2007. É atualmente a quarta maior capital do País em termos populacionais, estimando-se 

sua população residente total em 2,4 milhões pessoas (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 2008).   

O Município de Fortaleza é dividido para fins operacionais em seis secretarias 

executivas regionais (SER; Figura 14). A área de desenvolvimento da pesquisa foi em 

unidades básicas de saúde da SER III do Município, pelo fato de ser uma área hiperendêmica 

de hanseníase e que se situa na área de responsabilidade social da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). A SER III conta com 16 unidades de atenção primária à saúde e duas unidades 

de atendimento secundário e terciário, o Hospital Universitário Walter Cantídio 

(HUWC/UFC) e o Hospital Estadual de Doenças Infecciosas São José.  

 

Figura 14- Divisão administrativa do Município de Fortaleza em seis secretarias regionais de 
saúde 
 

Fonte: SMS de Fortaleza/2006 
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4.2  População de Estudo  

A população-alvo foi composta por pessoas no momento pós-alta de hanseníase 

que residiam na área de abrangência das unidades da SER III do Município no período do 

estudo (agosto de 2008 a maio de 2009), diagnosticados entre os anos de 2004-2006 e que 

realizaram tratamento. Somente foram incluídos indivíduos acima de 15 anos de idade, em 

razão das  limitações da aplicação da escala de Participação Social. Pessoas não residentes, no 

momento da pesquisa, nos bairros de abrangência da SER III de Fortaleza, e indivíduos 

mentalmente não aptos para responder as entrevistas foram excluídos. 

O termo pós-alta, referido neste estudo, compreende o período posterior à 

conclusão do tratamento por meio da PQT e obtida a alta por cura (BRASIL, 2007a). 

A identificação dos participantes do estudo foi realizada mediante um 

levantamento destes na base de dados do Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 

(SINAN).   

 

4.3  Atividades Preparatórias 

Antes da coleta de dados, foi realizada capacitação dos profissionais da rede 

básica das ESF da SER III. Com o intuito de fortalecer as ações de controle da hanseníase na 

atenção básica à saúde do Município de Fortaleza/CE, os pesquisadores da UFC, juntamente 

com a Coordenação da SER III, por meio do Projeto “INTEGRAHANS: Ensino, Pesquisa e 

Assistência na Perspectiva da Integralidade da Atenção às Pessoas Vivendo com Hanseníase 

no Município de Fortaleza”, promoveram uma capacitação teórica-prática das ESF desta 

Secretaria Regional de Saúde, a fim de que, ao final do curso, os profissionais estivessem 

aptos a diagnosticar e conduzir o tratamento de pessoas com hanseníase na rede de atenção 

básica. Foram capacitados dois profissionais de cada uma das 16 ESF da SER III. 

Além da capacitação das ESF, o Projeto “INTEGRAHANS” objetivou reavaliar 

pessoas no momento do pós-alta de hanseníase, diagnosticados entre os anos de 2004 a 2006, 

e avaliar seus contatos intradomiciliares com a finalidade de diagnosticar casos novos da 

doença. Desta maneira, a coleta de dados deste estudo teve início juntamente com o processo 

de capacitação das ESF, delimitando-se à caracterização das pessoas no momento do pós-alta 

de hanseníase residentes na área de abrangência da SER III. 
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O treinamento das ESF envolveu carga horária teórica (realizada na SER III) e as 

aulas práticas foram realizadas em oito das 16 UBASF. Os critérios para a escolha destas 

unidades, inicialmente, foi o espaço físico (consultórios) disponível. A listagem contendo os 

nomes das pessoas em pós-alta de hanseníase que realizaram tratamento entre os anos de 2004 

a 2006 foi fornecida às equipes no momento em que foram convidados a participar do 

treinamento, para que, juntamente com os demais componentes das equipes, especialmente os 

agentes comunitários de saúde (ACS), identificassem e convidassem as pessoas em pós-alta 

juntamente com seus contatos intradomiciliares, a comparecerem à UBASF no dia 

previamente agendado pela equipe da pesquisa. 

Foi também realizada capacitação da equipe de pesquisadores para aplicação das 

escalas SALSA (Screening of Activity Limitation and Safety Awareness – Triagem para 

limitação de atividade e consciência de risco) e de Participação Social. O treinamento foi 

realizado por uma pesquisadora da UFC com experiência e pesquisas publicadas sobre o 

processo de aplicação destes instrumentos. Nesta etapa, teve-se a colaboração da equipe de 

profissionais do Setor de Dermatologia do HUWC/UFC, convidando pacientes e cedendo a 

área física necessária. 

 

4.4  Desenho do Estudo 

Foi realizado um estudo transversal. No primeiro momento, realizou-se um 

levantamento, por meio da base de dados do SINAN, das pessoas que realizaram tratamento 

de hanseníase entre os anos de 2004-2006 (janeiro de 2004 a dezembro de 2006). Realizou-se 

uma mobilização em cada uma das 16 unidades de saúde, ocasião em que os profissionais 

foram convidados a participar da capacitação teórico-prática. Foi disponibilizada a listagem 

contendo os nomes e endereços das pessoas em pós-alta e solicitou-se às ESF que os 

identificassem em seus territórios. Em agosto de 2008, com a Campanha Nacional de 

Hanseníase, veiculada pela mídia e distribuição de cartazes e folders, teve início a coleta de 

dados na UBASF Anastácio Magalhães, no Bairro Rodolfo Teófilo, e, por conseguinte, nas 

oito UBASF onde as ESF foram treinadas. 

Após identificação dos endereços das pessoas que realizaram tratamento para 

hanseníase na área de abrangência de cada Unidade Básica de Saúde da Família da SER III, as 

equipes de Saúde da Família foram mobilizadas para localização dos endereços em seus 
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territórios. Os ACS foram orientados quanto à abordagem das pessoas em pós-alta durante 

visitas domiciliares. Solicitou-se a eles que convidassem as pessoas em pós-alta a 

comparecerem à UBASF em local e data previamente agendada com a equipe de pesquisa. 

Uma questão importante em relação à abordagem foi que o ACS realizasse o convite 

pessoalmente à pessoa em pós-alta e explicasse apenas a ela os objetivos da pesquisa, em 

razão da possibilidade das pessoas não haverem comentado sobre o diagnóstico da hanseníase 

e tratamento aos membros da família, devido ao estigma relacionado à doença. Os ACS 

também foram orientados a não comentar na comunidade ou vizinhança sobre as pessoas que 

constavam na listagem de pós-alta de hanseníase, por questões éticas. 

Em decorrência da pouca quantidade de pessoas no momento pós-alta que 

compareceram às UBASF nas datas agendadas pela equipe de pesquisa, foi iniciado após o 

período do treinamento das ESF o processo de visitas domiciliares a essas pessoas. As visitas 

tiveram início na UBASF Anastácio Magalhães, no Bairro Rodolfo Teófilo e, depois de 

checados todos os endereços, passou-se para as outras unidades onde se havia iniciado a 

coleta de informações (UBASF César Cals, George Benevides, Humberto Bezerra, Fernandes 

Távora, João XXIII). Nas UBASF Ivana Paes, Waldemar Alcântara e Francisco Pereira de 

Almeida, a coleta de dados ficou restrita à Unidade Básica de Saúde e não foi possível a 

realização de visitas domiciliares em virtude da limitação do tempo ocasionada por problemas 

de saúde por parte de um dos pesquisadores. 

  

4.5  Coleta de Dados 

A coleta de informações com as pessoas no momento pós-alta e avaliação 

simplificada das funções neurais ocorreu da seguinte maneira: 

• Apresentação dos objetivos do estudo e convite para participar da pesquisa, 

deixando-a à vontade para recusar-se ou retirar-se do estudo caso desejasse; 

explicação da natureza dos instrumentos a serem aplicados e procedimentos de 

avaliação a serem realizados; assim como demais aspectos éticos relacionados 

à pesquisa; 

• a avaliação das funções neurais (mediante exame físico com inspeção, 

avaliação da função neural, sensibilidade, força muscular) foi realizada, 

utilizando-se da ficha de Avaliação Simplificada das Funções Neurais e 
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Complicações (ASFNC) adotada pelo MS no Brasil (BRASIL, 2001c)   

(Anexo A). Para esta avaliação, foram utilizados os seguintes materiais:  

• lanterna, 

• fio dental (sensibilidade da córnea),  

• monofilamentos Semmes Weinstein (avaliação da sensibilidade) e  

• escala de Snellen para avaliação da acuidade visual.  

  Em exame clínico, realizaram-se: inspeção dos olhos, nariz, mãos e pés, com a 

finalidade de detectar alterações decorrentes das lesões dermatoneurológicas decorrentes da 

hanseníase, tais como: nos olhos (triquíase, ectrópio, entrópio, madarose, lagoftalmo, 

ressecamento, lacrimejamento) no nariz (detectar perfuração do septo nasal, ressecamento ou 

crostas na mucosa nasal); nos membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII) 

(atrofias musculares, úlceras, presença de “garras”, outras lesões decorrentes da alteração de 

sensibilidade como cicatrizes de traumas, calosidades, queimaduras, dentre outras).  

• Palpação dos nervos periféricos radial, mediano e ulnar nos MMSS e os nervos 

fibular e tibial posterior nos MMII. Estes podem se encontrar espessados, 

doloridos à palpação em decorrência de processo inflamatório ou nodulação. 

• Avaliação da força muscular: realizada com aplicação de uma resistência 

manual aplicada para testar a força da musculatura envolvida nos movimento 

de extensão do punho e abdução do polegar nos MMSS e nos MMII; aplica-se 

uma resistência manual na musculatura responsável pelos movimentos de 

dorsiflexão e extensão do hálux. A força é classificada através de uma escala 

que varia de 0 (paralisia muscular) a 5 (força máxima). 

• Avaliação da sensibilidade nos olhos: para a avaliação da sensibilidade 

corneana, utilizou-se um pedaço de fio dental com 5 cm; tocou-se a córnea em 

seu quadrante inferior externo, com o fio em posição perpendicular    

(observou-se se o piscar do paciente foi imediato, demorado ou ausente). 

• Para a avaliação da sensibilidade nas mãos e nos pés, foram usados os 

monofilamentos de Semmes Weinstein, compostos por filamentos de nylon de 

vários diâmetros representados por diferentes cores (verde, azul, violeta, 

vermelho fechado, vermelho cruzado, vermelho circular e preto), cada cor 
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correspondente a um peso que permite monitorar quaisquer alterações de 

sensibilidade. Considera-se grau zero de incapacidade a presença da resposta 

positiva aos filamentos de cores verde, azul e violeta e considera-se o grau 1 de 

incapacidade  ausência de resposta aos filamentos iguais ou mais pesados do 

que o monofilamento violeta (BRASIL, 2008). 

Com base nesta avaliação, obteve-se o grau de incapacidade, que varia de 0 a 2. É 

com suporte na avaliação neural que obtém o escore olho-mão-pé (OMP) ou eye-hand-foot 

(EHF) que pode variar de 0 a 12.  

• Aplicação da escala SALSA (Screening of Activity Limitation and Safety 

Awareness - triagem para limitação de atividade e consciência de risco) 

(Anexo 2). A escala SALSA contém vinte questões relacionadas às atividades 

de vida diária e produz dois escores: um relacionado à limitação da atividade, 

que varia de 0 a 80, e o outro é a consciência de risco, seu escore varia de 1 a 

11; valores altos indicam consciência crescente de risco. A escala SALSA 

apresenta uma classificação em relação à limitação funcional dos pacientes 

avaliados e varia de um quadro “sem limitação” a uma “extrema limitação”. 

Sua análise é feita conjuntamente com o escore EHF (ESCALA SALSA, 2004; 

SALSA COLLABORATIVE STUDY GROUP, 2007; BARBOSA, 2009).  

 Ressalta-se que a escala SALSA não resulta em escores mais altos em pessoas não 

afetadas pela doença. Apresentam tendência elevada em pessoas com idades mais avançadas. 

As duas escalas podem ser utilizadas para medir o nível de incapacidade relacionado à 

hanseníase em diferentes momentos no decorrer do tratamento, permitindo a comparação e o 

melhor acompanhamento da evolução do paciente (VELEMA; FUZIKAWA, 2009; 

VELEMA, 2009).   

 Recomenda-se para as análises das escalas SALSA e de Participação Social a 

correlação com o escore OMP, idade dos participantes, bem como a associação entre ambas. 

Nesta última, ressalta-se que a relação não é de equivalência, pelo fato de algumas pessoas 

apresentarem pouca limitação funcional e muita restrição social. Os escores de ambas as 

escalas aumentam na presença de depressão. Pacientes com escore menor ou igual a 24 são 

classificados como não tendo limitação da atividade e acima de 25 como tendo limitação de 

atividade (VELEMA, 2009; BARBOSA, 2009). 
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• A caracterização da participação social dos pacientes foi realizada com escala 

de Participação, versão 4.6 (Anexo C). Este instrumento é composto por um 

questionário com dezoito perguntas e sua pontuação varia de 0 a 90. O ponto 

de corte considerado normal é 12, cuja classificação é caracterizada por não ter 

nenhuma restrição significativa à participação. A classificação varia de 

“nenhuma restrição significativa à participação” (0-12) até uma “extrema 

restrição” (53-90) (ESCALA de participação manual do usuário, [2003]; VAN 

BRAKEL et al., 2006; BARBOSA, 2009). 

No segundo momento, foram obtidos dados clínicos com base na ficha individual 

de notificação de hanseníase, disponível no SINAN. As variáveis colhidas foram:  

• data da notificação e alta 

• forma clínica 

• classificação operacional 

• grau de incapacidade e 

• informações necessárias para fins de confirmação de informações imprecisas 

fornecidas pelos pacientes entrevistados, visto que muitos deles não se 

lembravam da duração do tratamento com a PQT a que foram submetidos; 

outros não continham mais lesões residuais que caracterizassem a forma clínica 

da doença, nem registros através de exames. Nestes casos, foram consultados 

os dados na ficha de notificação da doença, para caracterização correta do 

perfil da patologia nos pacientes acometidos (Apêndice C) 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, uma enfermeira (coordenadora 

do Projeto “INTEGRAHANS: Ensino, Pesquisa e Assistência, na perspectiva da Integralidade 

da Atenção às Pessoas Vivendo com Hanseníase no Município de Fortaleza”) e duas 

acadêmicas dos cursos de Enfermagem e Medicina da UFC. O período da coleta de dados foi 

delimitado, com início em agosto de 2008, indo até maio de 2009. 

 

4.6  Entrada e Análise dos Dados  

Os dados foram digitados em um banco de dados, utilizando o programa Epi Info 

(versão 6.04d, Centers for Disease Control and Prevention, EUA).  
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A análise dos dados foi realizada mediante estatística descritiva, incluindo 

tabulações de acordo com as variáveis selecionadas. Regressão linear simples foi aplicada e o 

coeficiente de correlação de Spearman (rho) foi calculado para descrever a correlação entre 

variáveis ordinais. Para análise de dados, foram utilizados os programas EPI-INFO 6.04d e 

STATA (versão 8; College Station, USA).  

 

4.7  Aspectos Éticos  

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará (Nº 90/08), e obteve a autorização das instituições envolvidas (Secretaria 

Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Gerente Regionais de Saúde e 

de Unidades da Atenção Básica) (Anexo D). 

A Pesquisa seguiu os princípios éticos da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, respeitando os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia,       

não-maleficência, beneficência e justiça.  

Após a explicação completa dos objetivos, métodos, benefícios previstos, riscos e 

incômodos que esta pesquisa pudesse acarretar aos sujeitos da pesquisa e/ou responsável 

legal, os participantes optaram por participar ou não do experimento, assinando o termo de 

consentimento livre e esclarecido escrito. A eles foram assegurados a confidencialidade e a 

privacidade de sua identidade ou imagem (Apêndice A). 

Todos os resultados desta pesquisa foram consolidados e serão utilizados para 

fomentar estratégias e políticas de atuação no Município de Fortaleza/CE, no sentido de 

colaborar com o controle e eliminação da hanseníase. Além disso, durante as atividades de 

pesquisa, foram divulgados os resultados por meio de seminários, apresentações em 

congressos e publicações técnico-científicas, envolvendo todos os agentes direta ou 

indiretamente vinculados às ações de controle da hanseníase. 
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5  RESULTADOS 

5.1  População do Estudo 

Por intermédio do SINAN, foram identificadas 484 pessoas em pós-alta (> 15 

anos) de hanseníase, notificadas entre 2004 e 2006, residentes na área de abrangência da SER 

III. Apenas 378 (78%) pessoas das respectivas UBASF, porém, foram identificadas. A coleta 

de dados foi realizada em nove das 16 unidades da SER III, onde 194 (51,3%) das 378 foram 

convidadas a participar do estudo. Dessas, somente 45 (23.1%) pessoas foram incluídas no 

estudo. Dentre as não incluídas no estudo, a maioria não compareceu após convite pessoal 

pelo ACS, ou tinha endereço incompleto ou inexistente. As causas para não-inclusão 

encontram-se detalhadas em Tabela 2 

 

Tabela 2-  Motivos para não participação no estudo (três pessoas foram excluídas) 
 
 

População do Estudo 
 

            PARTICIPANTES 

N                   % 

Não comparecimento após convite pessoal pelo ACS 58 38,6 

Endereço incompleto ou inexistente      44 29,3 

Mudança de endereço      19 12,6 

Incompatibilidade de tempo (trabalho)      15                  10 

Óbitos      05 3,3 

Recusa      05 3,3 

Sem condições físicas ou mentalmente incapacitadas      03                   2 

Total     149               100  

Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
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A maioria das pessoas avaliadas pertencia à área de abrangência do Centro de 

Saúde João XXIII, seguido pelos Centros de Saúde Anastácio Magalhães e UBASF César 

Cals. As pessoas residentes nas áreas de abrangência dos Centros de Saúde Francisco Pereira 

de Almeida e Waldemar de Alcântara não compareceram nos dias em que a equipe da 

pesquisa esteve presente nas respectivas UBASF (Tabela 3). Nestas duas últimas, juntamente 

com a UBASF Ivana Paes, não foi possível a realização de visitas domiciliares pela equipe da 

pesquisa, em virtude de limitações relacionadas ao tempo. As avaliações foram realizadas 

apenas nas referidas unidades. 

 

Tabela 3- Número de casos e proporção por Unidade de Saúde da Família visitadas no 
período de agosto de 2008 a maio de 2009 
 

 

Unidade de Saúde 
 

            PARTICIPANTES 

 N                   % 

Centro de Saúde João XXIII 13 28,8

Centro de Saúde Anastácio Magalhães 8 17,7

UBASF César Cals de Oliveira Filho     8 17,7

Centro de Saúde Fernandes Távora 7 15,5

Centro de Saúde Humberto Bezerra 5 11,1

UBASF George Benevides 2   4,4

UBASF Ivana Paes 2   4,4

Centro de Saúde Francisco Pereira de Almeida 0   0 

Centro de Saúde Waldemar de Alcântara 0   0 

Total 45  100 

 Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
  
 
 
 
 A população do estudo foi composta em sua maioria por pessoas casadas e do 

sexo feminino (tabela 4). A mediana de idade foi de 54 anos.  
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Tabela 4-  Idade e sexo das pessoas em pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos 
de 2004 a 2006 
 

Perfil                             N % 

SEXO Masculino 18 40,0 

 Feminino 27 60,0 

IDADE  Média 53,5  

 Desvio padrão  16,2  

 Mediana 54  

 Amplitude 
interquartil 

23-77 
 

 Amplitude 17-80  
Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
   
 
 As ocupações dos participantes do estudo estão destacadas na Tabela 6. Cerca da 

metade era de aposentados ou dona de casa (tabela 5). Outras ocupações incluíram costureira, 

faxineira e artesã. 

  

Tabela 5- Ocupação das pessoas em pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos de 
2004 a 2006 
 

 Ocupação dos Participantes N                            % 

 Aposentado(a)             12 26,6 

 Do lar    12 26,6 

 Desempregado(a) 5 11,1 

 Costureira 4   8,8 

 Estudante 2   4,4 

 Artesã 1   2,2 

 Auxiliar de depósito 1   2,2 

 Comerciante 1   2,2 

 Empregada doméstica 1  2,2 

 Faxineira 1   2,2 

 Feirante 1   2,2 

 Garçom 1   2,2 

 Porteiro 1   2,2 

 Professor 1   2,2 

 Auxiliar de serviços Gerais 1   2,2 

 Total             45                            100 
 Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta 
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5.2  Aspectos Clínicos  

 Pessoas no momento pós-alta com classificação multibacilar representaram 56% 

(tabela 6). A forma dimorfa foi a mais frequente, seguida pela tuberculóide, virchowiana e 

indeterminada (tabela 6).  

 

Tabela 6- Classificação operacional e forma clínica das pessoas em pós-alta de hanseníase 
diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2006 
 

Aspectos Clínicos                    N                 % 

Classificação Operacional Paucibacilar 20 44,4 

Multibacilar         25 55,6 

Forma Clínica Indeterminada  3  6,7 

Tuberculóide 17 37,8 

 Dimorfa 20 44,4 

 Virchowiana  5 11,1 

Total 45                 100 
Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta 
 
 
 
 Quase metade dos participantes (46,6%) não foi avaliada (ignorado) no momento 

da alta do tratamento PQT (tabela 7). 

 
 
Tabela 7- Proporção de pessoas da população em estudo avaliadas no momento do 
diagnóstico e da alta de acordo com a ficha do SINAN 
 

 G. I. 

 

                No Diagnóstico 
 

               Na Alta 

                 N            %                 N            % 

 0 37 82,2 22 48,9 

 1 5 11,1 1 2,2 

 2 2 4,4 1 2,2 

 3 (ignorado) 1 2,2 21 46,6 

 Total                   45                    100                   45        100 
  Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta 
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Na tabela 8 foram notadas diferenças existentes entre os graus de incapacidades 

das pessoas em pós-alta avaliadas no momento do diagnóstico e da alta, comparados à 

avaliação atual. Constatou-se nos três momentos maior frequência do grau 0 (nenhuma 

alteração decorrente da hanseníase), entretanto, quando se comparou a evolução dos graus de 

incapacidade no momento atual, notou-se que a avaliação atual detectou menor proporção de 

pessoas com o grau 0 (60%) e incremento no número de pessoas com graus 1 e 2. 

 

Tabela 8-  Graus de Incapacidade (G.I.) das pessoas em pós-alta de hanseníase que 
realizaram tratamento entre os anos de 2004 a 2006 avaliadas no diagnóstico, alta e no 
momento atual 
 

 

G. I. 
           No Diagnóstico              Na Alta           Momento Atual

N % N % N  % 

0 37 84 22 91,6 27 60 

1 5 11,3 1 4,2 13 28,9 

2 2 4,7 1 4,2 5 11,1 

Total 44            100 24     100 45     100 
Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
 
 
 
 

O grau de incapacidade no momento atual por seguimento avaliado (olho, mão e 

pé) direito e esquerdo, respectivamente, mostra uma predominância do grau 0 em todos os 

segmentos avaliados, entretanto os pés apresentaram as maiores frequências de incapacidades, 

com graus 1 e 2, quando comparados com os olhos e as mãos. O pé direito exibiu a maior 

proporção do grau 1 (28,9%) e o pé esquerdo a maior proporção do grau 2 de incapacidade 

(11,1%) dentre todos os segmentos avaliados  (tabela 9).  
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Tabela 9- Grau de incapacidade por segmento (olho, mão e pé) afetado nas pessoas em      
pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2006 
 

G.I    Olho D     Olho E Mão D      Mão E     Pé D      Pé E 

  N    % N %  N  %   N  % N % N % 

0 39 86,7 42 93,3 42 93,3 43 95,6 30 66,7 36 80 

1 4 8,9 2 4,4 2 4,4 1 2,2 13 28,9 4 8,9

2 2 4,4 1 2,2 1 2,2 1 2,2 2 4,4 5 11,1

Total 45  100 45  100 45  100 45  100 45  100 45  100 

Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
 
 
 
 
 A tabela 10 detalha as principais incapacidades encontradas, de acordo com o 

grau de incapacidade nos segmentos avaliados (olhos, mãos e pés). Observou-se um total de 

26 segmentos que apresentaram alterações de sensibilidade (grau de incapacidade 1) e 12 

segmentos grau 2 (lesões tróficas e/ou traumáticas); destas, se destacaram a triquíase nos 

olhos, lesões tróficas nas mãos e presença de garras nos dedos dos pés. 

 

Tabela 10- Incapacidades encontradas de acordo com o grau de incapacidade avaliado nas 
pessoas em pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2006 
 

G. I Olho D e E  Mão D e E Pé D e E Total Incapacidades 

G1 06 03 17 26 Alterações de Sensibilidade             (26) 

G2 03 02 07 12 Olhos (3):   Triquíase (2) 

 lagoftalmo (1) 

Mãos  (2): Lesões tróficas (2) 

Pés   (10): Garras (5) 

 pé caído (2) 

 Reabsorção (3) 

Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
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A tabela 11 apresenta o escore EHF/OMP (olhos, mãos e pés) dos participantes do 

estudo. O escore total variou de 0 a 8 pontos, não apresentando pontuação para o escore 5. A 

maioria dos participantes apresentou maior proporção entre os escores de 0 a 2. A maior 

proporção foi do escore 0 (60%), seguido pelos escores  1 e 2 (17,7% e 11,1%), 

respectivamente. 

 

Tabela 11- Escore EHF das pessoas em pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos 
de 2004 a 2006 
 

Escore EHF N                              % 

0 27                             60 

1 8 17,7 

2 5 11,1 

3 0                               0 

4 1 2,2 

5 0                               0 

6 1 2,2 

7 2 4,4 

8 1 2,2 

9 0                                0 

10 0                                0 

11 0                                0 

12 0                                0 

Total 45                           100 

Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
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5.3  Limitação Funcional e de Atividade, Consciência de Risco 

A tabela 12 apresenta a classificação da escala SALSA das pessoas avaliadas.  2/3 

dos participantes não apresentou limitações, 29% mostraram leve limitação e 4% exibiram 

moderada limitação. Nenhum participante apresentou uma grande ou extrema limitação da 

atividade funcional. No anexo 5, há um quadro de resumo com os resultados detalhados da 

escala SALSA. 

 

Tabela 12- Classificação da escala SALSA das pessoas em pós-alta de hanseníase 
diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2005 
 

Classificação da escala SALSA                            N % 

Sem limitação  (10-24)                                    30 66,6 

Leve limitação  (25-39)                                    13 28,8 

Moderada limitação  (40-49)                                    02 4,4 

Grande limitação  (50-59)                                      0 0 

Extrema limitação  (60-80)                                      0 0 

Total          45   100 

Fonte: elaboração própria, com dados da pesquisa. 
 
 
 
 

O Escore da Consciência de Risco varia de 0 a 11, entretanto nas pessoas 

avaliadas variou de 0 a 8 pontos, não apresentando pontuação para os escores 6 e 7 (tabela 

13). Três quartos apresentaram escore 0 de consciência de risco. 
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Tabela 13- Escore de Consciência de Risco das pessoas em pós-alta de hanseníase 
diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2006 
 

 Escore de Consciência de Risco        N % 

0 34      75,5 

1      3 6,6 

2 4 8,8 

3 1 2,2 

4 1 2,2 

5 1 2,2 

6 0 0 

7 0 0 

8 1 2,2 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

Total 45                    100   
Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta 
 
 
 
 Existiu correlação positiva entre os escores EHF e SALSA (Figura 15). 
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Figura 15- Escores SALSA e EHF das pessoas em pós-alta de hanseníase diagnosticadas  

entre os anos de 2004 a 2006 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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5.4  Participação Social  

 A classificação da escala de Participação Social pode variar de nenhuma a extrema 

restrição da participação social. A tabela 14 apresenta a classificação da escala de 

Participação na população do estudo. Observou-se que a grande maioria não apresentou 

restrições, três pessoas exibiram uma leve restrição e quatro moderadas ou grande restrição. 

No anexo 6, há um quadro com o resumo dos resultados detalhados da escala de Participação 

Social.  

 

Tabela 14- Classificação da escala de Participação das pessoas em pós-alta de hanseníase 
diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2005 
 

 Classificação da escala de Participação  N  % 

 Nenhuma restrição  (0-12) 38 84,4 

 Leve restrição  (13-22)          3  6,6 

 Moderada restrição  (23-32)  2  4,4 

 Grande restrição  (33-52)  2  4,4 

Extrema restrição  (53-90)  0                            0 

 Total 45                     100 
 Fonte: elaboração própria, com os dados da pesquisa direta. 
 
 
 
 

Uma das duas pessoas com moderada restrição era do sexo masculino (79 anos). 

Tinha história clínica de acidente vascular cerebral, escore EHF 2, escore SALSA 47. Suas 

maiores restrições em relação à participação social foram relacionadas à locomoção e 

participação em atividades sociais. A outra pessoa (57 anos) era uma costureira que tinha feito 

tratamento para um câncer na glândula tireóide. Escore EHF era 0 e escore SALSA 28. Suas 

maiores restrições em relação à participação foram relacionadas à autoestima. Acreditava ter 

dificuldades para encontrar trabalho e não participava de atividades sociais na comunidade. 

Não se sentia à vontade quando encontrava pessoas novas, nem confiança para aprender 

coisas novas. 
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As duas pessoas com grande restrição apresentam as características seguintes: 

uma do sexo feminino (41 anos), do lar, relatou história clínica de síndrome do pânico e 

depressão. Tinha escore EHF 0 e escore SALSA 21. As principais restrições de participação 

encontradas estavam relacionadas às dificuldades para encontrar trabalho, não visitar pessoas 

na comunidade, não participar de atividades sociais e não se sentir confiante para aprender 

coisas novas. O outro era do sexo masculino e desempregado (35 anos). O escore EHF foi 8, e 

o escore SALSA 32. As principais restrições encontradas foram relacionadas às dificuldades 

para encontrar trabalho, não contribuir economicamente em casa, não ser ativo socialmente. 

Nos casos associados à depressão, foram realizados encaminhamentos para Psicologia. 

Observa-se relação positiva significativa entre a classificação da escala de 

Participação Social e o escore SALSA (Figura 16) e entre a escala de Participação Social e o 

escore EHF (Figura 17). 
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Figura 16- Escore SALSA e Classificação da escala de Participação Social das pessoas em 
pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2006 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 17- Classificação da escala de Participação Social e escore EHF das pessoas em    
pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2006 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 
 Na correlação do Escore SALSA com a idade dos participantes, constatou-se uma 

relação positiva, entretanto estatisticamente não significante (Figura 18). 
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Figura 18- Escore SALSA e idade das pessoas em pós-alta de hanseníase diagnosticadas 
entre os anos de 2004 a 2006 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Não houve correlação significativa entre escala de Participação Social e a idade 

(Figura 19). 
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Figura 19- Classificação final da Escala de Participação Social e idade das pessoas em       
pós-alta de hanseníase diagnosticadas entre os anos de 2004 a 2006 
 

Fonte: dados da pesquisa 
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6   DISCUSSÃO 

Este ensaio buscou caracterizar as incapacidades físicas, limitações da atividade 

funcional e restrições à participação social de pessoas no momento pós-alta de hanseníase 

residentes na área de abrangência da Secretaria Regional III de Saúde do Município de 

Fortaleza Ceará.  

Os aspectos estudados apontam resultados relevantes que permitem uma reflexão 

crítica acerca da assistência prestada às pessoas que estão em pós-alta.   

O período após a alta da hanseníase necessita de atenção e acompanhamento por 

parte das equipes de saúde que precisam estar sensibilizadas para acolher e dar continuidade 

da atenção à sua saúde. A atenção à saúde da pessoa no período pós-alta da hanseníase ainda 

não é uma prioridade e rotina nos serviços de saúde e observa-se que estas pessoas necessitam 

de cuidados e monitoramento em virtude da possibilidade de intercorrências relacionadas a 

episódios de reação, problemas psíquicos que podem advir de algum tipo de sequela de 

incapacidades ou fatores outros relacionados. 

A população do estudo foi composta em sua maioria por mulheres. A faixa etária 

da população estudada compreende pessoas com idade acima de 15 anos, com idade média de 

53,5 anos de vida, caracterizando uma população de pessoas adultas e idosas. A faixa etária e 

o sexo refletiram os achados relacionados à ocupação dos participantes, que em sua maioria 

são aposentados e donas de casa. 

 

6.1 Incapacidades Físicas  

 Um pouco mais da metade das pessoas avaliadas apresentou classificação 

operacional multibacilar, o que traduz a realidade do Município de Fortaleza, no Estado do 

Ceará, e da literatura (FORTALEZA, 2008; BARBOSA et al., 2008; GOMES et al., 2005; 

VÁSQUEZ; PARENTE; PEDROSA, 2008). A classificação operacional de maior frequência 

foi a forma dimorfa, seguida da forma tuberculóide e virchowiana, o que também condiz com 

dados referentes ao Município, Estado e Brasil (GOMES et al., 2005; FORTALEZA 2008; 
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GONÇALVES; SAMPAIO; ANTUNES, 2009). O aumento na proporção de casos 

multibacilares sugere que o diagnóstico, na maioria dos casos, foi realizado após a fase inicial 

(indeterminada) da doença (VÁSQUEZ; PARENTE; PEDROSA, 2008).  

Constatou-se que 46,6% das pessoas da população do estudo não foram avaliados 

a respeito do grau de incapacidade no momento de sua alta. Tal achado repercute sobre os 

dados no Estado do Ceará entre os anos de 2001 a 2006, onde se constatou que as avaliações 

no momento do diagnóstico aumentaram (90%), entretanto no momento da alta o percentual 

alcançado de pessoas avaliadas não chega a 50% (BRASIL, 2007d).  

A comparação da evolução dos graus de incapacidade no diagnóstico com o 

momento atual mostra uma diminuição da proporção de pessoas com grau zero (84% no 

momento do diagnóstico para 60% no momento atual), e aumento dos graus 1 e 2. Este 

aumento das proporções dos graus 1 e 2 contrasta com dados divulgados sobre o panorama 

nacional, em que houve redução no número de casos detectados com deformidades. Em 2003 

quase 6 mil pessoas foram diagnosticadas com deformidades e em 2007 a média foi de 3 mil 

(MACHADO, 2008). Tal fato decorre da melhoria da detecção precoce. Dados do Ministério 

da Saúde sobre a presença de incapacidades físicas, no momento do diagnóstico e na cura 

entre os anos de 2001 a 2006, demonstram que a média de casos diagnosticados e avaliados 

com grau de incapacidade 2 no período referido foi de 5,8%  pessoas com deformidade física 

pela hanseníase (BRASIL, 2007c). 

Neste estudo, comprovou-se que 60% dos participantes apresentaram escore EHF 

0; em estudo semelhante realizado nos Municípios de Fortaleza e Sobral/CE, 66,4% das 

pessoas no momento pós-alta avaliadas apresentaram escore EHF 0 (BARBOSA, 2009). O 

escore EHF é mais sensível às mudanças nas deficiências do que o grau máximo de 

incapacidade (BRASIL, 2008).  

 

6.2 Participação Social, Limitação de Atividade e Consciência de Risco 

A utilização da escala SALSA mostrou-se um instrumento útil para avaliar, 

monitorar e diagnosticar problemas relacionados às limitações funcionais que a hanseníase 

pode ocasionar (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA, 2009). A escala de Participação Social 
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é essencial para o diagnóstico de condições relacionadas às repercussões que a doença pode 

ocasionar em sua vida social e nas suas relações com a família e amigos.  

Com o intuito de dimensionar limitações de atividades de vida diária e a 

participação social das pessoas no momento pós-alta de hanseníase da população de estudo, 

decidiu-se empregar dois instrumentos recentemente validados internacionalmente e também 

no Brasil, as escalas SALSA e de Participação Social (SALSA COLLABORATIVE STUDY 

GROUP, 2007; VAN BAKEL et al., 2006). Estes instrumentos foram utilizados em estudos 

isolados e, a partir de 2008, a ideia de seu emprego recebeu apoio do Ministério da Saúde 

para implementação no País (VELEMA; FUZIKAWA, 2009).  

Ressalta-se que a escala SALSA não resulta em escores mais altos em pessoas não 

afetadas pela doença. Apresentam tendência elevada em pessoas com idades mais avançadas. 

As duas escalas podem ser utilizadas para medir o nível de incapacidade relacionado à 

hanseníase em diferentes momentos no decorrer do tratamento, permitindo a comparação e o 

melhor acompanhamento da evolução do paciente (VELEMA, 2009; VELEMA; 

FUZIKAWA, 2009).  

São recomendadas para as análises das escalas SALSA e de Participação Social a 

correlação com o escore EHF, idade dos participantes, bem como a associação entre ambas. 

Nesta última, ressalta-se que a relação não é de equivalência, pelo fato de algumas pessoas 

apresentarem pouca limitação funcional e muita restrição social. Os escores de ambas escalas 

aumentam na presença de depressão. Pacientes com escore menor ou igual a 24 são 

classificados com o não tendo limitação da atividade e acima de 25 como tendo limitação de 

atividade (VELEMA, 2009; BARBOSA, 2009).  

No ensaio sob relato, observou-se que a maioria das pessoas em pós-alta 

entrevistadas foram classificadas como sem ou leve limitação funcional. A maioria não 

apresentou restrições em relação à sua participação nas atividades sociais. Rafael (2009), em 

estudo semelhante, porém, comparou os graus de incapacidades físicas com os achados da 

escala de Participação Social e observou restrições graves e extremas em pacientes com 

algum grau de incapacidade (Grau I ou II). 

Foram verificadas relações de positividade com significância estatística (p≤0,05) 

ao se correlacionar à escala SALSA com o escore EHF, a escala de Participação Social com o 

escore EHF e as escalas de Participação Social com a escala SALSA. Quanto às correlações 
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entre as escalas SALSA e Participação Social com a idade dos participantes, notou-se uma 

fraca associação entre a escala SALSA e a idade, bem como se observou uma correlação 

negativa entre a escala de Participação Social e a idade dos participantes.  Tais achados 

refletem os dados de um estudo realizado nos Municípios de Sobral e Fortaleza/CE com uma 

amostra de pacientes elevada (BARBOSA, 2009).  

Embora a literatura aponte uma tendência do escore SALSA aumentar com a 

idade, neste experimento, esta relação não foi observada (VELEMA, 2009; SALSA 

COLABORATIVE STUDY GROUP, 2007). Barbosa (2009) destaca que a relação entre o 

escore SALSA e a idade em seu estudo não se mostrou tão representativa pelo fato de escores 

SALSA terem perpassado todas as faixas etárias. Quanto à relação encontrada entre os 

escores SALSA e Participação Social, a literatura destaca que ambas estão frequentemente 

associadas, entretanto sua relação não é de equivalência, pelo fato de algumas pessoas 

apresentaram pouca limitação de atividade, entretanto podem exibir muita restrição à 

participação e vice-versa (VELEMA, 2009). 

Em relação à consciência de risco mensurada na escala SALSA, constatou-se 

neste estudo que dois terços dos entrevistados apresentaram consciência de risco zero, o que 

está em consonância com os achados prévios, pois muitos não conseguem realizar as 

atividades em decorrência de limitações físicas e não por evitar a ação decorrente ao risco 

envolvido (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA, 2009). 

Diante da peculiaridade das escalas em se propor mensurar dimensões qualitativas 

de forma quantitativa, destaca-se, em muitas situações, a necessidade de aprofundar 

explicações para os casos que não apresentam correlações positivas, como preconizado para 

determinados indicadores, demandando a necessidade do desenvolvimento de pesquisas com 

abordagem qualitativa para explicar tais situações (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA, 

2009).  
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7  CONCLUSÕES 

• O aumento dos graus de incapacidade 1 e 2 após alta reflete uma piora no 

quadro clínico, o que reforça a necessidade de continuidade da atenção às pessoas após a alta 

da PQT. 

• A caracterização da limitação de atividades mediante a escala SALSA revelou 

que quase um terço das pessoas no momento pós-alta entrevistadas apresentou uma leve 

restrição das atividades funcionais da vida diária e consciência de risco zero, o que revela a 

necessidade de monitoramento e estabelecimento de uma rotina para melhor 

acompanhamento das pessoas no período pós-alta da doença. 

• As relações das escalas SALSA e de Participação Social neste estudo 

apresentaram uma relação estatisticamente significante quando relacionadas entre si e com o 

escore EHF, sugerindo que a limitação funcional pode refletir na vida social das pessoas no 

momento pós-alta, reforçando a importância de um suporte psicológico, bem como de uma 

equipe multiprofissional. 

• O aumento dos graus de incapacidade, a consciência de risco zero na maioria 

dos avaliados, a relação entre o escore EHF e a restrição da participação social em pessoas no 

período pós-alta de hanseníase sugerem a necessidade de a rede de atenção básica planejar 

ações de controle de hanseníase, de modo a contemplar as necessidades das pessoas no 

período após a alta da doença. 

• Fazem-se necessários a organização do fluxo e rotina no atendimento das 

pessoas no período pós-alta da doença, bem como a implementação de ações de vigilância 

para o monitoramento das ações de controle da doença no período pós-alta. 

• O achados deste ensaio reforçam a necessidade dos serviços de saúde 

reorientarem suas ações no sentido de priorizar ações educativas, prestar orientações quanto 

ao autocuidado, bem como desenvolver ações de caráter multidisciplinar e intersetorial, no 

sentido de promover a inclusão social e o resgate da autoestima das pessoas que realizaram 

tratamento de hanseníase. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação no estudo 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto Integra Hans: Ensino, Pesquisa e Assistência na perspectiva da Integralidade 

da Atenção às Pessoas vivendo com Hanseníase no Município de Fortaleza   

 

Você está sendo convidado a participar de uma de pesquisa. 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. 

 

Este estudo tem como objetivo fortalecer o controle da hanseníase no acompanhamento de 
pacientes através da aplicação de protocolos clínicos nas unidades de saúde da Secretaria 
Executiva Regional III do Município de Fortaleza - Ceará, no período de 2008 e 2009. 
 

 

Endereço do responsável pela pesquisa 

Instituição: Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Jorg Heukelbach e demais pesquisadores incluídos no 
estudo  

Endereço: R. Prof. Costa Mendes, 1608 

Bloco didático – 5º andar  

Bairro:Rodolfo Teófilo – CEP 60430-140  Fortaleza - CE 

Telefones p/contato: (85) 3366-8045 / 3366-8044 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 
participação no estudo, dirija-se ao: Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8338  
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Antes de decidir a respeito de sua participação, é importante que você saiba o motivo da 
realização desse estudo e o que ele envolverá. Pergunte-nos caso haja algo que não esteja 
claro ou caso necessite de maiores informações. Você dispõe de tempo para pensar se 
desejará participar ou não do estudo. Os 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 
independente da Instituição Responsável. 

 

O presente estudo será desenvolvido em unidades de saúde da regional III do Município 
de Fortaleza - Ceará.  

Serão realizadas aplicações de questionário, aplicação de duas escalas uma para 
conhecer a limitação de atividades e a consciência de risco em relação às atividades 
diárias e outra para avaliar sua participação na sociedade. Além de exame da pele, 
palpação de nervos dos braços, mãos, pernas e pés com avaliação da função dos 
principais nervos afetados na hanseníase. 

Se você já terminou o tratamento para hanseníase, se encontram em alta da 
Poliquimioterapia (PQT) e aceitou o convite para participar da pesquisa aplicaremos os 
instrumentos de coleta de dados e examinaremos você no momento do seu retorno à 
unidade de saúde e quando surgirem episódios reacionais (respostas do organismo 
diante da doença); 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

A pessoa que concordar em participar da pesquisa não está sujeito a nenhum risco. 
Nesse estudo, não haverá procedimentos para a coleta de sangue, fezes, urina ou outros 
procedimentos que gerem riscos diretos aos participantes. Você não receberá pagamento 
por participar desse estudo. 

 

DIREITOS: 

• A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer 
dúvida a cerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a 
pesquisa. 

• A liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo sem que isso traga prejuízo a minha pessoa. 

• A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial 
da informação relacionada com minha privacidade. 

• O compromisso de proporcionar-me informação atualizada durante o estudo, ainda 
que este possa afetar a minha vontade de continuar participando. 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O OU 
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO 

PARTICIPANTE 

 
 
Tendo compreendido perfeitamente tudo o que foi informado sobre a minha 
participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas 
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, 
concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM 
QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 
 
Fortaleza, _____/_____/______ 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Assinatura ou impressão datiloscopia) 
do (a) voluntário (a) ou responsável legal 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do(s) responsável (s) 
pelo estudo. 
 
____________________________________ 
Nome do profissional que aplicou o TCLE 
 

Endereço do (a) participante voluntário (a) 
 
Domicílio (rua, praça, conjunto): 
Bloco:              N.:                       Complemento: 
Bairro:           
CEP 
Cidade: 
Telefone: 
Ponto de Referência: 
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Anexo A 
 

Ficha de Avaliação Neurológica da Função Neural e complicações do 
Ministério da Saúde 
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Anexo B 
 

Instrumentos para Caracterização da Limitação de Atividade e Consciência de Risco 
(Escala SALSA) das pessoas atingidas pela hanseníase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escala SALSA 
 
Screening of Activity L imitation & Safety Awareness 
(Triagem de Limitação de Atividade e Consciência de Risco) 
 
 
 
Marque uma resposta em cada linha 

Se SIM, o quanto 
isso é fácil para 

você?  

Se NÃO, por que 
não? 

F
ác

il 

U
m

 p
ou

co
 d

ifí
ci

l  

M
ui

to
 d
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E
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ão
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ig
o 

E
u 

ev
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 p
or

 c
au

sa
 

do
 r

is
co

 

1. 
Você consegue enxergar (o suficiente para realizar suas atividades 
diárias)? 

1 2 3  4  

2. Você se senta ou agacha no chão?  1 2 3 0 4 4 

3. Você anda descalço? i.e. a maior parte do tempo 1 2 3 0   

4. Você anda sobre chão irregular?   1 2 3 0   

5. Você anda distâncias mais longas? i.e. mais que 30 minutos 1 2 3 0   

6. 
Você lava seu corpo todo? (usando sabão, esponja, jarra; de pé ou 
sentado) 

1 2 3 0 4 4 

7. 
Você corta as unhas das mãos ou dos pés? e.g. usando tesoura ou 
cortador 

1 2 3 0   

8. 
Você segura um copo/tigela com conteúdo quente? e.g. bebida, 
comida 

1 2 3 0 4 4 

9. 
Você trabalha com ferramentas? i.e. ferramentas que você segura 
com as mãos para ajudar a trabalhar 

1 2 3 0   

10. 
Você carrega objetos ou sacolas pesadas? e.g. compras, comida, 
água, lenha 

1 2 3 0   

11. 
Você levanta objetos acima de sua cabeça? e.g. para colocar em 
uma prateleira, em cima de sua cabeça, para estender roupa para 
secar 

1 2 3 0   

12. Você cozinha? i.e. preparar comida quente ou fria  1 2 3 0   

13. Você despeja/serve líquidos quentes? 1 2 3 0   

14. Você abre/fecha garrafas com tampa de rosca? e.g. óleo, água 1 2 3 0 4 4 

15. Você abre vidros com tampa de rosca? e.g. maionese 1 2 3 0   

16. 
Você mexe/manipula objetos pequenos? e.g. moedas, pregos, 
parafusos pequenos, grãos, sementes 

1 2 3 0 4 4 

17. Você usa botões? e.g. botões em roupas, bolsas 1 2 3 0 4 4 

18. Você coloca linha na agulha?  i.e. passa a linha pelo olho da agulha 1 2 3 0   

19. Você apanha pedaços de papel, mexe com papel/coloca papel em 
ordem? 

1 2 3 0 4 4 

20. Você apanha coisas do chão?  1 2 3 0 4 4 

  

Escores parciais 

 (S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6) 
  

Escore SALSA (some todos os escores parciais)  (S1+S2+S3+S4+S5+S6) 
 Escore de consciência de risco (Conte o número de �’s marcados em cada coluna)    
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Classificação Final 

SEM 
LIMITAÇÃO  

LEVE 
LIMITAÇÃO 

MODERADA 
LIMITAÇÃO  

SEVERA 
LIMITAÇÃO 

MUITO SEVERA 
LIMITAÇÃO 

         10-24  25-39 40-49 50-59 60-80 
 

Condições médicas que afetam as atividades diárias:  

(pode-se pensar em perda de força muscular (ex. sequela de AVC, atrofias, 

amputações, diminuição da função do quadril, dor nas costas, problemas em ombro 

ou joelho, trauma em mão, LER/DORT...) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Anote qualquer adaptação/órtese usada pelo entrevis tado: 

(pode-se pensar em óculos, cadeira de rodas, bengala ou andador, muletas, tutor, 

splints, talhares adaptados, instrumentos de trabalho adaptados, luvas ou panos, 

calçado especial, etc) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Número do Prontuário:_____________                  Data da Aplicação: 

___/____/______ 

Nome do 

Paciente:____________________________________________________________

Nome do 

Entrevistador:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      
 
 
 

79

SALSA – Instrucional - Pergunta por Pergunta 

 
Não tem problema se as pessoas fizerem uso de adaptações/órteses para realizar uma 
atividade. 
Você pode registrar qualquer adaptação/órtese usada no formulário de informações sobre o 
cliente.  

 
1 Enxergar significa perceber com seus olhos (possivelmente com o auxílio de óculos, 

etc.) o ambiente à sua volta, perto ou longe, o suficiente para realizar suas atividades 
diárias.  

2 Sentar-se significa colocar suas nádegas no chão ou próximo dele – você pode     
sentar-se sobre uma almofada, tapete ou plataforma baixa. Você pode também sentar-se 
com as pernas cruzadas. 

Agachar é sentar-se de cócoras, com seus joelhos dobrados, com o peso de seu corpo 
apoiado nos pés e não em suas nádegas. 

3  Andar descalço significa andar sem qualquer tipo de calçado ou proteção em seus          
  pés.  

4 Andar sobre chão ou superfícies irregulares significa andar sobre chão com pedras, 
ou onde a terra esteja rachada – qualquer superfície irregular.  

5 Andar distâncias mais longas significa que você anda por 30 minutos ou mais.  

6  Lavar seu corpo todo significa lavar ou esfregar seu pescoço, peito, barriga, costas, 
braços e pernas, geralmente com água e sabão (se disponível) até que seu corpo esteja 
limpo, e então enxaguar-se retirando o sabão. 

7 Cortar suas unhas significa aparar ou cortar o excesso de unha de seus dedos ou das 
mãos ou dos pés. Registre dificuldade ou “evito por causa do risco” se houver 
problemas ou com as unhas das mãos ou com as unhas dos pés, ou ambos.  

8 Segurar ou copo ou tigela com conteúdo quente significa apanhar ou colocar em sua 
mão ou mãos uma vasilha com ou sem asa. 

9 Trabalhar com ferramentas significa usar várias ferramentas, segurando-as com as 
mãos, para lhe ajudar no trabalho.  

10 Objetos pesados são os que pesam mais do que 10-20 quilos, e podem ser carregados 
na cabeça, nas costas, sobre os ombros, nas mãos ou braços. Podem ou não ser 
carregados em uma sacola, caixa ou cesto.  

11 Levantar objetos acima de sua cabeça significa levantar um objeto com suas mãos e 
braços acima do nível de sua cabeça, e colocá-lo em uma prateleira alta, gancho, viga 
do telhado, corda ou em cima de sua cabeça, por exemplo.  

12 Cozinhar significa preparar comida, tanto quente quanto fria.  

13 Despejar líquidos quentes significa despejar líquidos quentes de uma panela, vaso, 
jarra ou concha geralmente colocando-o em uma outra vasilha. 

14 Abrir ou fechar garrafas com tampa de rosca significa torcer ou girar a tampa para 
abrir a garrafa, e girá-la em sentido oposto para fechá-la. Essas tampas de rosca são 
pequenas e usam-se os dedos para girá-las. 
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15 Um vidro com tampa de rosca geralmente significa que a tampa tem diâmetro maior 
do que a tampa de uma garrafa. Deve-se torcer ou girar a tampa em uma direção para 
abrir e na direção oposta para fechá-la. Essas tampas são relativamente grandes e usa-se 
toda a mão para girá-las.  

16 Mexer ou manipular objetos pequenos significa apanhar, segurar e virar objetos 
pequenos em suas mãos, tais como moedas, pregos, pedras pequenas, grãos e sementes, 
por exemplo. 

17 Um botão é um disco ou “bolinha” geralmente preso a uma roupa ou bolsa, que é 
usado para manter duas superfícies ou pedaços juntos, passando-o por uma laçada ou 
casa de botão. Abotoar ou desabotoar significa abrir e fechar suas roupas ou objetos 
usando botões.  

18 Colocar linha na agulha significa passar um pedaço de linha, lã ou fio pelo buraco de 
uma agulha de costura.  

19 Apanhar pedaços de papel, mexer com papel / colocar papel em ordem significa 
que você apanha pedaços ou folhas soltas de papel para organizar, arrumar, dobrar ou 
rasgá-los; você pode também o usar o papel para embrulhar.  

20 Apanhar objetos do chão significa dobrar-se, ajoelhar-se ou agachar-se para que você 
possa alcançar o chão com seu braço e pegar algo com sua mão. ANEXO 3 – 
Caracterização da Restrição à Participação Social (Escala de Participação, versão 
4.6) da População do Estudo. 
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Anexo C 

Escala de Participação Social 
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Classificação Final 

 

NENHUMA 
RESTRIÇÃO  

LEVE 
RESTRIÇÃO  

MODERADA 
RESTRIÇÃO  

GRANDE 
RESTRIÇÃO 

EXTREMA 
RESTRIÇÃO 

0 – 12 13 – 22 23 – 32 33 – 52 53 – 90 
 
Créditos: A Escala de Participação é propriedade intelectual do Grupo de 
Desenvolvimento da Escala de Participação. Nem o grupo nem os seus patrocinadores 
podem ser responsabilizados por quaisquer conseqüências da utilização da Escala de 
Participação. 
 

Comentários: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Número do Prontuário: ___________          Data da Aplicação: ____/____/______ 

 

Nome do Paciente:  

______________________________________________________________________ 

 

Nome do Entrevistador: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Local: ______________________________________________ 

 

Data da entrevista: ____/____/____ 
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           ESCALA DE PARTICIPAÇÃO – Instrucional - Pergunta por Pergunta 

 
 

1. Você tem a mesma oportunidade que os seus pares par a encontrar trabalho? 
Modelo: Você tem as mesmas chances/oportunidades de encontrar um emprego ou trabalho que 

os seus pares? 
 

Observação: a pergunta é se a pessoa tem as mesmas oportunidades de encontrar trabalho pago 
quanto seus pares, ou se é mais difícil por causa da sua deficiência/doença (não por causa de 
algum outro motivo). 
 
Por exemplo, pode ser mais difícil encontrar trabalho porque: 
• Ele/ela não consegue trabalhar tão depressa quanto seus pares. 
• Ele/ela tem mãos deformadas 
• Ele/ela precisa descansar mais durante o dia. 
 

2. Você trabalha tanto quanto os seus pares (mesmo núm ero de horas, tipo de 
trabalho, etc.)? 

Modelo: Você trabalha tantas horas por dia quanto os seus pares? Você faz um trabalho semelhante ao 
dos seus pares? 
 

Esta é uma comparação entre a quantidade de trabalho que a pessoa é capaz de 
fazer. 
Exclui: atitude de trabalho 
 
Por exemplo:  
• Ele/ela trabalha o mesmo número de horas?  
• Ele/ela precisa fazer um trabalho mais leve?  
• Ele/ela faz outro tipo de trabalho? 
• Ele/ela tem mais faltas no trabalho por ano por causa da doença? 

 
3. Você contribui  economicamente com a sua casa de maneira semelhante  à de 

seus pares? 
Modelo: As outras pessoas (os seus pares) ganham dinheiro, produzem bens para a família? 

Você faz o mesmo? 
 
Observação: a pergunta é se a pessoa é capaz, ou seja, se tem condições de 
contribuir financeiramente. Contribuir significa dar meios para as finanças/recursos 
domésticos. 
Exclui: Contribuições que não sejam financeiras. 
 
Por exemplo: 
• Uma pessoa pode contribuir com uma parte ou com todo o pagamento para alimentos e outras 

necessidades do consumo doméstico. 
• A pessoa pode não estar trabalhando ou não ser economicamente produtiva e portanto não de 

pode contribuir. 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                      
 
 
 

85

 
 
4. Você viaja para fora de sua cidade com tanta freqüê ncia quanto os seus 

pares (exceto para tratamento), p. ex., feiras, enc ontros, festas? 
Modelo: Você sai para vender ou comprar alimentos ou para visitar amigos/parentes em outras 

cidades/bairros? 
Exclui: viagens fora da cidade para tratamento médico. 

 

Por exemplo: 

• Sua falta de mobilidade pode de impedi-lo de empreender longas jornadas. 
• Talvez a pessoa não visite a família ou os parentes e portanto não precisa viajar tanto quanto 

seus pares 
• Talvez a pessoa prefira enviar seu cônjuge ou seus filhos para a feira por razão de 

constrangimento. 
 

5. Você ajuda outras pessoas (p. ex., vizinhos, amigos  ou parentes)? 
Modelo: Você ajuda outras pessoas em suas atividades econômicas e sociais, como lavoura, 

pastoreio, reparos domésticos, etc.? 
 
Observação: a pergunta se refere a ajuda não-remunerada  

Exclui: trabalho pago/remunerado ou emprego 

Ajudar é oferecer assistência, muitas vezes de maneira prática. A pergunta é se a pessoa ajuda 
outras pessoas/famílias conhecidas.  
 
Por exemplo: 
• Buscar água para outros, quando estes não são capazes de ir 
• Cuidar dos seus animais em sua ausência 
• Acompanhar a pessoa ou levar seus filhos ao hospital quando eles estão doentes 
• Arranjar casamentos  
• Cuidar dos seus filhos 
 

6. Você participa de atividades recreativas/sociais co m a mesma freqüência 
que os seus pares (p. ex., esporte, conversas, reun iões)? 

Modelo: Você tem tantas atividades recreativas quanto as outras pessoas? 
 
Observação: a pergunta é se a pessoa está tão envolvida e ativa socialmente em 
sua cidade / comunidade quanto os seus pares são envolvidos. 
Uma atividade recreativa é uma atividade social / sócio-religiosa / casual / de lazer, 
para relaxar e se divertir. Essa atividade pode ser jogar cartas, tomar café com os 
amigos, ir a reuniões da comunidade, participar de festas, celebrações ou visitar 
parentes, assistir filmes, cantar, dançar, participar de algum jogo de bola, etc. no 
seu grupo de pares.  
 
Por exemplo: 

• Pode ser que a pessoa não saia por causa de sua mobilidade limitada 
• Ele/ela pode não ser capaz de jogar cartas em razão da deformidade em suas mãos  
• Talvez ele/ela tenha menos amigos por causa de sua doença/deficiência. 
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7. Você é tão ativo socialmente quanto os seus pares ( p. ex., em atividades 

religiosas/ comunitárias)? 
Modelo: Você é socialmente ativo? E em atividades religiosas / comunitárias? 

 
Observação: a pergunta é o quanto a pessoa é socialmente ativa em sua 
comunidade. Ser socialmente ativo é estar envolvido ou ocupado trabalhando em 
negócios da comunidade.  
 

Por exemplo: 
• Isso pode envolver freqüentar reuniões da comunidade.  
• Estar envolvido nos assuntos religiosos na cidade ou comunidade, p. ex., participando de um 

grupo ou procissão religiosa, ou sendo membro ativo da igreja local  
• Participar de uma marcha política  
 

8. Você visita outras pessoas na comunidade com a mesm a freqüência que os 
seus pares? 

Modelo: Você visita pessoas em sua comunidade? Você faz visitas com a mesma freqüência que 
as outras pessoas? 

 
Observação: a pergunta é apenas se a pessoa visita outros, e não se ela come e 
bebe com eles. A pessoa visita outras casas ou famílias na comunidade tanto 
quanto os seus pares?  
Faça um círculo em torno do ‘0’ no quadro ‘SIM’ se ela visita outros, mas não 
come ou bebe com eles, mas assinale SIM também se ela faz visitas e come e 
bebe com os outros. 
 

Por exemplo: 
• A pessoa pode de ter perdido amigos por causa de sua doença, e tem menos 

pessoas para visitar 
Talvez a mobilidade da pessoa a impeça de fazer visitas freqüentes. 

9. Você se sente à vontade quando encontra pessoas nov as? 
   Modelo: Você procura ficar fora do caminho de alguém que você não conhece? 
 
Observação: a pergunta é se a pessoa procura evitar falar com pessoas que ela 
não conhece ou nunca encontrou antes. Evitar alguém é quando você tenta não 
ver ou não encontrar alguém, por exemplo, indo para casa por caminho diferente. 
Pessoas novas são aquelas que você não conhecia, não viu antes ou com quem 
não falou antes.  
 

Por exemplo: 
• Talvez a pessoa se sinta constrangida por sua aparência, ou tema ser rejeitada, 

ou seja precavida com estranhos.  
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10. Você recebe o mesmo respeito na comunidade quanto o s seus pares? 

Modelo: Você acha que está perdendo o respeito em sua comunidade? 
 
Observação: a pergunta é se a pessoa recebe o mesmo respeito dos membros da 
comunidade quanto os seus pares. O respeito refere-se à posição ou importância 
e autoridade de alguém na comunidade ou sociedade.  

 
Por exemplo: 

• Algumas pessoas ou famílias perderam respeito ou importância numa comunidade porque 
alguém da casa tem uma deficiência ou uma doença.  

 
11. Você se locomove dentro e fora de casa e pela vizin hança/cidade do mesmo 

jeito que os seus pares? 
Modelo: Você se desloca dentro e fora de casa, pela comunidade e viaja para fora da cidade 

exatamente como os seus pares? 
 

Observação: mobilidade também inclui a capacidade de se deslocar, por exemplo, 
da cadeira de rodas/cama para a cadeira, com ou sem o uso de auxílios como 
uma cadeira de rodas, muletas, etc. 
 
Por exemplo: 
• Ele/ela pode achar difícil subir/descer escadas, morros, passar portões ou 

outras barreiras físicas por causa de sua mobilidade  
• A atitude das pessoas pode impedi-lo/a de se deslocar da mesma maneira que 

os seus pares, por exemplo, talvez ele/ela se sinta constrangido/a.  
 

12. Em sua cidade, você freqüenta todos os locais públi cos (incluindo escolas, 
lojas, escritórios, mercados, bares e restaurantes) ? 

Modelo: Você se assenta na praça (local de encontro)? Você entra em bares ou lanchonetes para 
beber alguma coisa? Você entra em edifícios públicos, como escolas ou escritórios? 

 
Por exemplo: 
• Talvez a pessoa pode ser incapaz de entrar num bar ou lanchonete porque sua 

cadeira de rodas não passa pela porta 
• Ela pode ser restringida pela atitude das pessoas  
• Ela pode preferir não ir a certos locais públicos porque se sente envergonhada 

ou constrangida.  
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13.
 

Você tem a mesma oportunidade de se cuidar tão bem quanto seus pares 
(aparência, nutrição, saúde)? 

Modelo: Você tem oportunidade de se lavar sempre que deseja? Você tem oportunidade de 
comer frutas ou beber leite? 

 
Observação: a pergunta pede que a pessoa verifique o quanto ela é capaz de 
cuidar de si mesma em comparação com seus pares ou companheiros. 
‘Oportunidade’ significa que uma pessoa pode, por exemplo, lavar seu cabelo 
sempre que deseja. Isso implica que não existe nenhuma barreira ambiental, 
sócio-econômica ou física que impeça alguém de fazer o que deseja. Inclui: 
arrumar/cortar o cabelo, piercing, manicure/pedicure, comer adequadamente, 
cuidar de sua aparência, ter uma atitude pró-ativa em relação à saúde. 
 
Por exemplo, a higiene da pessoa pode não ser tão boa quanto a dos seus pares 
se: 
• Ela não tem permissão ou chance de usar a torneira comunitária, a menos que esteja escuro e 

que não haja mais ninguém ali 
• Ela também pode não ter o dinheiro para pagar por tratamento médico, sabão ou artigos de 

higiene. 
 

14. Em sua casa, você faz o serviço de casa? 
Modelo: Você participa das tarefas domésticas diárias, como limpar o chão, os objetos, a roupa, 

cuidar dos animais, ajudar a cozinhar, comprar material de uso doméstico ou vegetais, etc.? 
 
Observação: a ênfase está sobre o fato de a pessoa participar das atividades domésticas de rotina, 
juntamente com as pessoas que vivem com ela. 
Alguns itens nesta pergunta podem ser específicos de um dos sexos. A resposta 
esperada é se a pessoa pode participar das atividades aceitáveis para o seu sexo 
naquela cultura. 
 
Por exemplo:  
• Talvez outros não queiram que ela participe porque pensam que ficarão contaminados ou 

impuros. 
 

15. Nas discussões familiares, a sua opinião é importan te? 
Modelo: Os outros pedem sua opinião ou você dá a sua opinião quando se discutem assuntos de 

família, na mesma proporção que os seus pares o fariam? 
 
Observação: a pergunta é se a pessoa fala, manifesta sua opinião, compartilha 
idéias e de modo geral participa quando sua família está discutindo alguma coisa. 
A pergunta inclui se a pessoa sente que sua opinião é levada em conta, mesmo 
que seja em forma de (des)aprovação tácita, como talvez seja adequado em 
algumas culturas. 
 
Discussões familiares podem ser sobre qualquer coisa, mas podem incluir: 
• Planejar o casamento de uma filha 
• Comprar animais (imóveis, eletrodomésticos, etc.) 
• Dinheiro 
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16. Na sua casa, você come junto com as outras pessoas,  inclusive dividindo 
os mesmos utensílios, etc.? 

Modelo: Você come com outros membros da família e troca pratos ou utensílios com eles 
quando necessário? 

 

Observação: a pergunta é se o entrevistado e os outros membros da família têm 
alguma objeção quanto ao fato de comerem juntos e ao uso comum de 
utensílios, o que em outras circunstâncias seria culturalmente aceitável. Exclui: 
aqueles que vivem sós. 
 

Por exemplo: Nas famílias em que o uso de utensílios comuns é culturalmente 
aceito 
• O prato e o copo do entrevistado podem ser usados por alguns outros 

membros da família 
• O entrevistado pode usar utensílios que normalmente são usados por outros 

membros da família 
• Às vezes o cônjuge ou os filhos podem dividir alimentos do prato do 

entrevistado quando estão comendo juntos no mesmo local e no mesmo 
horário 

17. Você participa tão ativamente quanto seus pares das  festas e rituais 
religiosos (p. ex., casamentos, batizados, velórios , etc.)? 

Modelo: Você está tão envolvido quanto os outros nos principais festivais e rituais? 
 

Participar de alguma coisa é estar envolvido. Nesse caso, um festival é uma 
celebração comunitária. Um ritual é uma cerimônia ou observância religiosa. 
Quando há festas ou rituais como casamentos e funerais, a pessoa comparece e 
participa?  
 
Por exemplo: 
• Talvez pode não ser convidada ou não tenha permissão para vir 
• Pode preferir ficar em casa por receio que outros a/o façam sentir “vergonha”. 

18. Você se sente confiante para tentar aprender coisas  novas? 
Modelo: Se alguém sugerisse que você deve tentar novas ocupações, habilidades ou nova 

profissão, como bordado, costura, conserto de motocicletas ou bicicletas, fazer envelopes, 
criar coelhos ou galinhas, você acha que conseguiria aprender ou desempenhar o novo 
trabalho? 

 

Observação: a pergunta é se ele/ela iria TENTAR aprender coisas novas, e não 
se ele/ela já as faz. O objetivo desta pergunta é descobrir qual é o grau de 
esperança desse entrevistado e como ele se sente em relação a mudanças. Ela 
também avalia como a pessoa se sente em relação a si mesma e suas 
habilidades, em razão de sua deficiência/doença. 
Alguém pode aprender um novo ofício, de modo que pode aumentar a receita de 
sua família. A pergunta é como a pessoa se sente ao  aprender algo novo.  
 

Por exemplo: 
• Talvez alguém se sinta muito temeroso e inseguro para aprender alguma 

coisa nova por causa de sua deficiência/doença.  
 

• Anote cuidadosamente as informações iniciais sobre o entrevistado. 
• Escreva o nome do entrevistador, local e a data da entrevista no espaço apropriado. 
• Some a pontuação e anote o total no quadro à direita, indicado com ‘Total’. 
• Acrescente todos os comentários que o entrevistado desejar fazer após a entrevista. 
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Anexo D 

  Documento de comprovação da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
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Anexo E 
 

Quadro de Resumo com os Resultados da Aplicação da Escala SALSA 
 

 b 

 
 

 
Escala SALSA 
 
Screening of Activity Limitation & Safety Awareness 
(Triagem de Limitação de Atividade e Consciência de Risco) 
 
 
Marque uma resposta em cada linha 

Se SIM, o quanto isso é fácil para você? Se NÃO, po r que não? 
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1. Você consegue enxergar  (o suficiente para realizar suas atividades 
diárias)? 40 88,9 3 6,7 2 4,4 0     0 0            0 0     0 

2. Você se senta ou agacha no chão?  30 66,2 10 22,2 3 6,7 0     0 2 4,4 2 4,4 

3. Você anda descalço?  (a maior parte do tempo?) 15 33,3 0               0 1 2,2 29 55,6 0            0 4 8,9 

4. Você anda sobre chão irregular?  33 73,3 6 13,3 4 8,9 0     0 1 2,2 1 2,2 

5. Você anda distâncias mais longas? (mais do que 30 minutos?) 34 75,6 7 16,6 2 4,4 1 2,2 1 2,2   

6. Você lava seu corpo todo? (usando sabão, esponja, jarra; de pé ou 
sentado) 40 88,9 4 8,9 1 2,2 0     0 0            0 0     0 

7. Você corta as unhas das mãos ou dos pés?  (por exemplo, usando 
tesoura ou cortador?) 37 82,2 2 4,4 0            0 1 2,2 5 11,1 0     0  

8. Você segura um copo/tigela com conteúdo quente ? (por 
exemplo. bebida, comida?) 41 91,1 1 2,2 1 2,2 0    0 1 2,2 1 2,2 

9. Você trabalha com ferramentas? ( ferramentas que você segura 
com as mãos para ajudar a trabalhar) 

40 88,9 2    4,4 0 0   1       2,2 1       2,2 
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Escala SALSA 
 
Screening of Activity Limitation & Safety Awareness 

(Triagem de Limitação de Atividade e Consciência de Risco) 
 
 
Marque uma resposta em cada linha 

Se SIM, o quanto isso é fácil para você? Se NÃO, po r que não? 
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10. Você carrega objetos ou sacolas pesadas? (por exemplo, 
compras, comida, água, lenha) 

32 71,1 5 11,1 5 11,1 1     2,2 2 4,4 0  0 

11. 
Você levanta objeto s acima de sua cabeça? (por exemplo, para 
colocar em uma prateleira, em cima de sua cabeça, para estender 
roupa para secar) 

41 91,1 3 6,7 0            0 0  0 1 2,2 0 0 

12. Você cozinha?  (preparar comida quente ou fria?) 36   80 0               0 0            0 9    20 0            0 0 0 

13. Você despeja/serve líquidos quentes? 39   86,7 3                  6,7 0            0 2      4,4 0            0 1    2,2 

14. Você abre/fecha garrafas com tampa de rosca? (por exemplo, 
óleo, água, refrigerante?) 41   91,1 3                  6,7 0            0 0      0 1              2,2 0      0 

15. Você abre vidros com tampa de rosca?  (por exemplo, maionese?)  3 86,7 5 11,1 0            0 0 0 1 2,2   

16. Você mexe/manipula objetos pequenos? (por exemplo, moedas, 
pregos, parafusos pequenos, grãos, sementes?) 42 93,3 3 6,7 0            0 0 0 0            0 0 0 

17. Você usa botões? (por exemplo, botões em roupas, bolsas?) 44 97,8 1 2,2 0            0 0 0 0            0 0 0 

18. Você coloca linha na agulha? (passa a linha pelo buraco da agulha 
- “enfia a linha na agulha”?) 38 84,4 6 13,3 1               2,2 0 0 0            0   

19 
Você consegue apanhar pedaços de papel, mexe com pa pel / 
coloca papel em ordem? 38 84,4 5 11,1 1               2,2 0 0 1 2,2 0 0 

20. Você consegue apanhar coisas do chão? 39 86,6 4 8,9 0            0 0 0 2           0 0 0 
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Anexo F 

Quadro de Resumo com os Resultados da Aplicação da Escala de Participação Social 
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De forma comparativa com os seus pares…  

N
ão

 e
sp

ec
ifi

ca
do

, 
nã

o 
re

sp
on

de
u 

%
 

S
im

 

%
 

À
s 

ve
ze

s 

%
 

N
ão

 

%
 

Ir
re

le
va

nt
e,

 e
u 

nã
o 

qu
er

o,
   

   
   

   
   

  
eu

 n
ão

 p
re

ci
so

 

%
 

N
ão

 é
 p

ro
bl

em
a 

%
 

P
eq

ue
no

 

%
 

M
éd

io
 

%
 

G
ra

nd
e 

   
 %

 

    0        1  2  3  5  

1 Você tem a mesma oportunidade que seus pares para 
encontrar trabalho? 

0 0 37 82,2 1 2,2 15,5 0 0 3   6,7 0   0 0   0 5 11,1 

2 Você trabalha tanto quanto os seus pares (mesmo número 
de horas, tipo de trabalho, etc.)? 

0 0 35 77,7 1 2,2  20 0 0 1   2,2 1 2,2 2 4,4 6 13,3 

3 Você contribui economicamente com a sua casa de 
maneira semelhante à de seus pares? 

0 0 27 60 2 4,4 35,5 0 0 4   8,9 1 2,2 4 8,9 5 11,1 

4 Você viaja para  fora de sua cidade com tanta freqüência 
quanto os seus pares (exceto para tratamento), p. ex., 
feiras, encontros, festas?   

0 0 35 77,7 1 2,2  20 0 0 5 11,1 1 2,2 1 2,2 3   6,7 

5 Você ajuda outras pessoas (p. ex., vizinhos, amigos ou 
parentes)? 

0 0 43 95,5 1 2,2   2,2 0 0 2   4,4 0   0 0   0 0   0 

6 Você participa de atividades recreativas/sociais com a 
mesma freqüência que os seus pares (p. ex. esportes, 
conversas, reuniões)? 

0 0 32 71,1 0 0 28,9 0 0 9 20 0   0 1 2,2 3   6,7 

7 Você é tão ativo socialmente quanto os seus pares (p. ex. 
em atividades religiosas/comunitárias)? 

0 0 39 86,6 1 2,2 11,1 0 0 4   8,9 1 2,2 1 2,2 0   0 

8 Você visita outras pessoas na comunidade com a mesma 
freqüência que seus pares? 

0 0 42 93,3 2 4,4   2,2 0 0 2   4,4 0   0 1 2,2 0   0 
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De forma comparativa com os seus pares…  
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    0        1  2  3  5  

9 Você se sente à vontade quando encontra pessoas novas? 0 0 42 93,3 0  0  3   6,7 0    0 1 2,2 0   0 1 2,2 1 2,2 

10 Você recebe o mesmo respeito na comunidade quanto os 
seus pares? 

0 0 44 97,8 1 2,2     0    0 0 0 1                          2,2 0 0 0 0 0   0 

11 Você se locomove dentro e fora de casa e pela 
vizinhança/cidade do mesmo jeito que os seus pares? 

0 0 44 97,8 1 2,2     0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,2 

12 Em sua cidade, você frequenta todos os locais públicos 
(incluindo escolas, lojas, escritórios, mercados, bares e 
restaurantes)? 

0 0 44 97,8 0  0     1   2,2 0 0 0 0 0 0 0     0 1 2,2 

13 Você tem a mesma oportunidade de se cuidar tão bem 
quanto seus pares  (aparência, nutrição, saúde)? 

0 0 42 93,3 1 2,2     2   4,4 0 0 0 0 0 0 1   2,2 1 2,2 

14 Em sua casa, você faz o serviço de casa? 0 0 37 82,2 2 4,4     5 11,1 1 2,2 6 13,3 0 0 0 0 1 2,2 

15 Nas discussões familiares, a sua opinião é importante? 0 0 40 88,9 1 2,2     4   8,9 0 0 1 2,2 0 0 0 0 4 8,9 

16 Na sua casa, você come junto com as outras pessoas, 
inclusive dividindo os mesmos utensílios, etc.? 

0 0 43 95,6 2 4,4     0   0 0 0 2 4,4 0 0 0 0 0  0 

17 Você participa tão ativamente quanto seus pares das 
festas e rituais religiosos (p. ex., casamentos, batizados, 
velórios, etc.)? 

0 0 41 91,1 1 2,2     3   6,7 0 0 1 2,2 0 0 1   2,2 2 4,4 

18 
Você se sente confiante para tentar aprender coisas 
novas? 

0 0 37 82,2 0  0     7 15,6 1 2,2 1 2,2 0 0 2   4,4 3 
 

6,7 
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