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Resumo
Poucos estudos tem avaliado a associação entre qualidade de vida (QV) relacionada à saúde e limitações da
atividade funcional (LAF) de pacientes com hanseníase. Este estudo teve por objetivo avaliar o grau de LAF e
sua relação com a QV em individuos acometidos pela hanseníase em área endêmica do Nordeste do Brasil.
Trata-se de um estudo transversal com pacientes em tratamento ou acompanhamento pós-alta da hanseníase
de Arapiraca, Alagoas, Brasil, no período de agosto/2018 a julho de 2019. Dados clínicos e demográficos foram
obtidos por meio de questionário estruturado e consulta aos prontuários. A escala SALSA mediu as limitações
funcionais, enquanto que o questionário WHOQoL-BREF avaliou a QV. Neste estudo, os pacientes com
moderada e grave limitação functional (20,9%) tiveram menor qualidade de vida, com maior deficiência para o
domínio físico [41.0 (25.8 – 61.6), 33.9 (21.4 – 65.1), respectivamente]. Limitações funcionais estão associadas
a menor QV em pacientes com hanseníase, principalmente nos domínios físico do WHOQoL-BREF.
Autorização legal: A pesquisa desenvolveu-se após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Alagoas (CAAE 91140218.8.0000.5013) parecer No. 2.769.225.
Palavras-chave: Hanseníase; Limitação da Atividade Funcional; Qualida de Vida relacionada à saúde.
Trabalho selecionado para a JNIC: UFAL – Campus Arapiraca
Introdução
A hanseníase ainda é considerada um importante problema de saúde pública no mundo, com
aproximadamente 200 mil casos novos sendo diagnósticados anualmente (WHO, 2019). A hanseníase é uma
doença infectocontagiosa insidiosa causada pelo Mycobacterium leprae, que acomete principalmente a pele e
os nervos periféricos, resultando em incapacidade física e/ou deformidades (DE PAULA, et al., 2019).
As deformidades ou incapacidades físicas podem atingir o paciente no âmbito físico com a limitação
das atividades de vida diária como também no relacionamento interpessoal com a família, amigos, trabalho e a
comunidade, com consequente isolamento social e afetando a Qualidade de Vida (QV) (SANTOS, et al., 2015;
REIS; FERNANDES; DE CASTRO, 2017; SILVA et al., 2019).
O conceito de QV definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é abrangente e compreende a
saúde física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e seu
relacionamento com características marcantes do meio ambiente (WHO, 1995).
Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar o grau de Limitação da Atividade Funcional
(LAF) e sua relação com a QV relacionada à saúde em indivíduos em tratamento ou em acomapanhamento
pós-alta para hanseníase atendidos no município de Arapiraca-Alagoas, Brasil.
Metodologia
Trata-se de um estudo transversal para descrever a LAF e a QV relacionada à saúde de pessoas em
tratamento ou em acompanhamento pós-alta da hanseníase no município de Arapiraca, Alagoas, Brasil. Foram
incluídos indivíduos maiores de 15 anos em tratamento poliquimioterápico ou acompanhamento pós-alta para
a hanseníase e que estivessem devidamente notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). Foram excluídos pessoas com diabetes, com vírus da imunodeficiência humana (HIV), que
consomem álcool em excesso, com déficit cognitivo ou condição clínica que interfere na avaliação de dor. O
estudo foi conduzido no Centro de Referência Integrado de Arapiraca (CRIA) e em Unidades Básicas de Saúde
do município de Arapiraca/AL, no período de agosto/2018 a julho de 2019.
Após obtenção do consentimento por escrito, os participantes foram entrevistados usando um
questionário estruturado que incluiu dados demográficos e clínicos (idade, anos de estudo, zona, sexo, etnia,
classe operacional, forma clínica, número de nervos afetados, incapacidade, reação hansênica e seu tipo).
Além disso, foram revisados os prontuários clínicos dos pacientes e o banco de dados do SINAN para
confirmar o diagnóstico e a presença de reações hansênicas. Em seguida, foram aplicados os questionários
World Health Organization Quality of Life (WHOQoL-BREF) para estabelecer os escores de QV; e a Screening
of Activity Limitation and Safety Awareness (escala SALSA) para identificar os escores de LAV.
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A escala SALSA é medida a partir da autopercepção do paciente sobre a capacidade de desempenhar
as atividades de vida diária e a consciência de risco. A pontuação varia de 10 a 80 pontos, correspondendo a
sem limitação (10 a 24 pontos); com leve limitação (25 a 39 pontos); com limitação moderada (40 a 49
pontos); com limitação severa (50 a 59 pontos); e com limitação muito severa (60 a 80 pontos), scores mais
elevados indicam maior gravidade de limitação funcional. O resultado de consciência de risco teve um escore
que variou entre 0 e 11. Escores mais altos indicam uma consciência crescente dos riscos envolvidos em
certas atividades, mas também indicam que há uma limitação de atividade devido a isso.
O WHOQoL-BREF é um questionário autoaplicável com 26 perguntas, cujas 2 primeiras correspondem
a qualidade de vida geral e as outras 24 perguntas abrangem os domínios físico, psicológico, relações sociais e
meio ambiente. Os scores mais altos indicam melhor qualidade de vida.
As variáveis categóricas foram descritas usando frequências e porcentagens. A correlação das
pontuações dos domínios SALSA e WHOQoL-BREF com valores de p <5% foram considerados
estatisticamente significantes. O teste de Kruskal-Wallis foi usado para avaliar as diferenças entre as medidas
dos domínios WHOQoL-BREF pelas categorias SALSA. Quando o teste de Kruskal-Wallis foi significativo,
realizamos várias comparações usando o teste de Dunn (teste post-hoc) para determinar as diferenças entre os
grupo.
A pesquisa desenvolveu-se após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Alagoas (CAAE 91140218.8.0000.5013) parecer No. 2.769.225, seguindo todas as recomendações
da Declaração de Helsinki e da Resolução do CONEPE n˚ 466/2012.
Resultados e Discussão
Setenta e quatro indivíduos em tratamento ou acompanhamento pós-alta foram inscritos no estudo.
Desses, sete foram excluídos previamente: seis eram diabéticos e um participante apresentou dados
incompletos para a escala SALSA. A amostra final, portanto, consistiu de 67 participantes. Trinta (44,8%)
participantes estavam recebendo tratamento poliquimioterápico (PQT) no momento da entrevista e 27 (40,3%)
estavam em pós-alta para a hanseníase. Para os 67 participantes incluídos, a mediana (IIQ) de idade foi 50,5
(33,5-66,0) anos. Houve baixa escolaridade, com mediana (IIQ) de 4 (1,0-8,0) anos de estudo, com predomínio
de indivíduos apresentado o nível de escolaridade do ensino fundamental incompleto e/ou analfabeto. O baixo
nível de escolaridade tem sido associado ao atraso no diagnóstico, a baixa adesão do tratamento que podem
resultar em estágios mais graves da doença, os quais podem resultar em LAF e mais baixos escores de QV
(DUARTE; AYRES; SIMONETTI, 2007).
Maioria dos participantes do estudo tinham como local de residência a zona urbana, com 52 (77,6%)
indivíduos. Este achado está em concordância com estudo desenvolvido por Silva e colaboradores (2019). A
possível explicação para o número elevado de pacientes da zona urbana em detrimento da zona rural é
atribuída à maior facilidade de acesso aos serviços de saúde e diagnóstico confirmado da doença.
O maior número dos participantes foi do sexo feminino, com 34 (50,7%) participantes. Diversos outros
estudos brasileiros têm mostrado que homens são mais acometidos pela hanseníase (SANTANA, et al., 2017).
Tal fato pode ser explicado pela maior presença das mulheres nos centros de saúde e à barreira criada pelos
homens que veem o autocuidado como feminilidade e culturalmente atribui o cuidado à saúde o valor de
fragilidade e impotência (SIMÕES et al., 2016).
A maior parte dos pacientes se autodeclararam de etnia parda, 43 (64,2%), seguida da etnia branca, 14
pacientes (20,9%). Esses resultados foram consistentes com os achados de outro estudo (SANTOS et al.,
2016). No Brasil leva-se em consideração para o predomínio da etnia parda a miscigenação étnica brasileira,
uma vez que não existe uma predisposição à infecção pelo bacilo da hanseníase associada à determinada
etnia (SANTOS et al., 2016).
Nos aspectos clínicos, 41 (61,2%) pacientes foram classificados com multibacilar (MB), enquanto que
16 (23,9%) pacientes eram paucibacilar, a principal forma clínica foi a dimorfa com 16 (23,9%) pacientes, com a
mediana (IIQ) de nervos afetados, 2 (1.0 – 4.0) nervos. Vinte e dois (32,8%) pacientes relataram ter
apresentado reação hansênica, sendo 10 (14,9%) pacientes com reação hansênica do tipo 1. Resultados
semelhantes foram encontrados por Aben-Athar e colaboradores (2017), cujo predomínio da classificação MB é
consequência do retardo do diagnóstico e que está associado a maior dano de nervos periféricos, com
consequências sobre a LAF (ABEN-ATHAR et al., 2017).
Reações hansênicas causam dor e sofrimento, cujo desenvolvimento aumenta as chances de
desenvolver limitação funcional (SANTOS et al., 2016). Vale salientar que a notificação das reações
hansênicas nos prontuários apresentaram baixos registros, comprometendo a avaliação e o manejo do
tratamento adequados (SIMÕES et al., 2016).
Quanto às incapacidades, a maior parte dos pacientes (20/29,9%), não apresentaram
deformidades/incapacidades relacionadas à hanseníase (Grau 0), achado semelhante ao de Aben-Athar e
colaboradores, 2017. Em contraste, a maior parte dos estudos relatam que os pacientes MB apresentam algum
grau de deformidade/incapacidade (SANTOS et al., 2015a). Essa inconsonância pode estar relacionada à alta
frequência de casos de incapacidades não avaliados, representando uma falha de informação quanto ao grau,
subnotificação dos indicadores e diagnóstico tardio, com reconhecimento das incapacidades já nas formas
mais debilitantes (SANTOS et al., 2015a).
A classificação da LAF dos pacientes em tratamento e pós-alta da hanseníase pela escala SALSA foi
de 23 pacientes (34,3%) sem limitação significativa, 27 (40.3%) com limitação leve, 10 (14.9%) com limitação
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moderada, 4 (6%) com limitação grave e 3 (4.5%) pacientes com limitação muito grave. Neste estudo, a
limitação leve foi predominante (40,3%), em contra-ponto ao estudo realizado por Silva e colaboradores, 2019
em que a maior parte dos sujeitos apresentou limitação severa ou muito severa. A constatação da limitação
leve exprime que os sujeitos investigados conseguem desempenhar suas atividades de vida diária em
concordância com o estudo realizado no estado de Sergipe (SANTOS et al., 2015b). No tocante ao nível de
consciência avaliado na escala SALSA, o escore 0 obteve maior frequência, 19 pontos (28,4%), seguido do
nível de consciência 1, com 16 pontos (23,9%) indicando pouca consciência dos participantes quanto aos
riscos envolvidos em certas atividades.
Os escores medianos (IIQ) para os domínios WHOQoL-BREF foram: 50.0 (39.2 – 67.8) para o físico,
62.5 (50.0 – 75.0) para o psicológico, 75.0 (58.3 – 83.3) para o social e 56.2 (46.8 – 62.5) para o ambiental.
Pacientes em tratamento ou pós-alta da hanseníase tiveram menores resultados para o domínio físico, seguido
dos domínios ambiental, psicológico e social também em estudo desenvolvido por Santos e colaboradores,
2015b. Um estudo realizado em Minas Gerais, a ordem dos domínios foi inversa no físico e ambiental e
semelhante nos demais (SIMÕES et al., 2016). O domínio físico envolve questões sobre dor e desconforto,
mobilidade, atividades da vida diária, sono e capacidade para o trabalho e o domínio meio ambiente abrangem
quesitos sobre segurança física e proteção, ambiente do lar, atividades de lazer, recursos financeiros, acesso
aos serviços de saúde e transporte foram os que alcançaram as médias mais baixas (COSTA et al., 2012).
Esses dois domínios contribuem para a piora da qualidade de vida da população estudada.
A associação do WHOQoL-BREF à classificação da escala SALSA mostrou uma diferença significativa
da distribuição da escala SALSA no domínio físico (p<0,025). O aumento dos escores da SALSA está
associado à diminuição da qualidade de vida, neste estudo os pacientes com moderada (10 pacientes ) e
grave (4 pacientes) limitação funcional tiveram menor qualidade de vida, com maior deficiência para o domínio
físico [41.0 (25.8 – 61.6), 33.9 (21.4 – 65.1), respectivamente]. Estudo semelhante foi realizado por Santos e
colaboradores, 2015b em que apontou maiores deficiências na qualidade de vida para os domínios físico e
ambiental (SANTOS et al., 2015b). O domínio físico prejudicado está relacionado ao poder incapacitante da
doença, que prejudica o desempenho para o trabalho e a realização das atividades de vida diária (SILVA et al.,
2019).
Conclusões
A partir dos resultados apresentados infere-se que os pacientes em tratamento e pós-alta para a
hanseníase têm nível de escolaridade baixa, são residentes na zona urbana, sexo feminino e etnia parda,
demonstrando a necessidade de cuidado à população por meio de instrução sobre a doença e suas
consequências. Supõe-se que haja subnotificação na zona rural devido à dificuldade de acesso aos serviços de
saúde e na população masculina, pela resistência cultural e social de busca e adesão ao tratamento.
Quanto à classificação multibacilar e à forma clínica borderline é preocupante, uma vez que são
características que contribuem para a transmissão da doença; as reações hansênicas e o grau de
incapacidades há uma exposição parcial do quadro do pacientes em tratamento e pós-alta da hanseníase.
Os achados têm relevância ao relacionar a presença de limitação funcional com menor qualidade de
vida. A limitação funcional moderada a grave já é suficiente para diminuir a qualidade de vida do paciente,
evidenciado por dificuldades nos aspectos físicos: dor, locomoção, sono, vigor, capacidade para desempenhar
atividades do dia a dia e do trabalho.
Fundamentado na interferência da limitação funcional sobre a qualidade de vida dos pacientes
hansênicos e nas demais conclusões desse estudo, os profissionais devem estar atentos à condição
socioeconômica, financeira e de saúde da população que presta serviços.
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