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A hanseníase, doença endêmica no Brasil, de caráter cromco, que afeta
principalmente o tegumento cutâneo e os nervos periféricos. Também pode afetar a
bucofaringe. Este trabalho objetivou realizar estudo sobre a Prevenção de
Incapacidades (PI) em Hanseníase, na Primeira Região de Saúde de Rondônia, no
Programa para Eliminação e Controle da Hanseníase com sede no município de Ji-
Paraná, que envolve o atendimento sistemático aos portadores de Hanseníase de
16 municípios circunvizinhos. Utilizou-se como instrumento de coleta um
levantamento de dados nos mapas de controle e relatórios da 1a Região de Saúde
de todos os indivíduos atendidos no programa no período de 2000 e 2001,
considerando-se faixa etária, sexo, forma clínica e grau de incapacidade. Foram
estudados 331 indivíduos, na faixa etária de 10 a 84 anos de ambos os sexos. Numa
etapa posterior, foi analisado o cruzamento dos dados acima mencionados com
outros estudos feitos a respeito do assunto. Baseado nos resultados encontrados e
discutidos, ficou evidenciada a importância do diagnóstico precoce, do tratamento
imediato pelo uso da poliquimioterapia e da prevenção de incapacidades como meio
de estacionar ou regredir lesões advindas do acometimento dos nervos periféricos e
pele, encontrados em algumas formas da hanseníase, principalmente, na
Tubercu)óide e Dimorfa, que são as de maior freqüência na área estudada.



The Leprosy, endemic illness in Brazil, infectum-contagious, of chronic character that
mainly affects the skin and the peripheral nerves, can cause irreversible incapacity
damages to the to attack individuais. This work objectified to carry through study on
the Prevention of Disabilities (PD) in leprosy, in the First Region of Health of
Rondônia, in the Program for Rub-out and Control of the leprosy with headquarters in
the city of Ji-Paraná, that involves the systematic attendance to the carriers of
leprosy of 16 surrounding cities. It was used as collection instrument a data-collecting
in the control maps and reports of 1a Region of Health of ali the individuais taken care
of in the program in the period of 2000 and 2001, considering age band, sex, c1inical
form and degree of incapacity. 331 individuais had been studied, in the age band of
10 the 84 years of both the sexo ln a later stage, the crossing of the data mentioned
above with other studies made regarding the subject was analyzed. Based in the
joined and argued results, he was evidenced the importance of the diagnosis
precocious, of the immediate handling for the use of the multidrug theraphy and the
prevention of disabilities as half to park or to retrograde happened injuries of the to
attack of the peripheral nerves and skin, found in some forms of leprosy mainly, the
Tuberculoid and Borderline, that are of bigger frequency in the studied area.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crôn·lca, que acomete

preferencialmente o tegumento cutâneo e os nervos periféricos e tem como agente

etiológico o bacilo Mycobacterium /eprae. Em casos avançados, a doença pode

também afetar a buco-faringe, laringe, traquéia, olhos, órgãos internos e o sistema

ósteo articular. Também é conhecida como Mal de Bruto, Mal das Cruzadas, Mal de

Lázaro, Lepra, Morbus Hansen ou mesmo doença de Hansen (Brasil/Ministério da

Saúde/Fundação Nacional de Saúde, 2002).

A transmissão do bacilo ocorre por mecanismo direto, isto é, pela

secreção das vias aéreas superiores e pelas lesões hansenóticas, ulceradas e

em alguns casos pela serosidade e escoriações na pele de alguns doentes

altamente bacilíferos (Brasil/Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde,

2002).

A hanseníase é conhecida no mundo desde as antigas civilizações da China,

Egito e índia, tornando muito difícil o cálculo do número de pessoas afetadas por

esta doença. Desde esta época, esta nosologia iá era conhecida como contagiosa,

mutilante e incurável (Wolrd Health Organization, 1995). ~.~

Embora as taxas de prevalência venham decrescendo ao longo dos anos na



maioria das áreas geográficas mundiais, ainda existem países endêmicos como o

Brasil e índia.

No início de 1999, mais de 820.000 casos de hanseníase foram tratados no

mundo e aproximadamente 805.00 de casos novos foram registrados durante o ano

de 1998 (BARBOSA,1999). O número de casos novos detectados, levando em

consideração o índice por 100.000 e por 1998, o resultado foi o seguinte: 1) Sudeste

da Ásia - 689.069 (46,5), 2), África - 53.096 (8,3), Américas - 47.218 (5,8),

Mediterrâneo leste - 5.9223 (1,2), Pacífico Oeste - 11.446 (0,7) e Europa - 92 (>1),

o que demonstra que os novos casos aconteceram em área geográfica limitada

(OPS/OMS, 2000).

Embora a detecção de novos casos permaneça constante ou, em alguns

países aumentando, o nível de prevalência global decresceu de 21,1 casos por

10.000 em 1985 para 1,4 em 1999 (OPS/OMS, 2000).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu em 1991, como meta

principal do Programa, a eliminação da hanseníase como problema de saúde

pública no ano 2000. Assim, criou o Programa de Eliminação da Hanseníase (PECH)

que tem como principal objetivo a detecção e cura pelo uso da poliquimioterapia

(PQT) de casos de hanseníase, particularmente os mais sérios que são conhecidos

como "casos da conseqüência" e que tem permanecido indetectáveis (WHO, 1999).

Com a introdução desta terapia, pacientes que eram considerados como portadores

de hanseníase durante toda a vida, agora são retirados do programa num período

máximo de 2 anos (Leehat, 2001). Apesar de todas estas iniciativas, países que

ainda apresentam alta prevalência em certas regiões, fazem com que a hanseníase

continue a ser reportada como um grave problema de saúde pública. (Ooi &

Moschella, 2001).

Na América Latina, em 1999, foram registrados 72.605 casos de

hanseníase, sendo 37.126 (51,13 %) novos casos, o que é ainda muito elevado

(Tabela 1) (OPS, 2000, Noorden, 2000).

O Brasil, como participante do PEH, tinha como compromisso eliminar a

hanseníase como problema de saúde pública, o que significava reduzir a

prevalência desta a menos de 1 caso por 10 mil habitantes até o ano de 2000.

Infelizmente esta meta ainda não foi alcançada. (B.arbosa, 1999; FUNASA,

2002). No período de 1980 a 1998, o Brasil apresentou aumento da detecção de

número de casos que foi da ordem de 95%. Este crescimento foi muito



diferenciado nas diferentes regiões, sendo que a reglao Norte apresentou

incremento de 34,2%. Nesta, o estado de Rondônia é o que tem o maior

coeficiente de detecção (28%), o que tem sido atribuído às ações de controle

mais intensas (Barbosa, 1999).

Segundo informe da Fundação Nacional de Saúde, o Brasil tem

apresentado redução significante da prevalência da hanseníase, já que em 1985

esta era de 16,4 por 10.000 e terminou o ano de 2000 com 4,7, aproximando-se

assim da nova meta proposta peja OMS, que é de reduzir a 1,O até 2005

(FUNASA, 2002).

A tabela 2 mostra o índice de aumento do número de casos confirmados nos

últimos 20 anos (1980 e 2000) das unidades federadas da região Norte. O

acréscimo verificado deve-se, provavelmente, à melhoria dos serviços para detectar

e controlar casos novos.

Tabela 1. Distribuição do número de casos de hanseníase na América Latina no ano

de 1999.

País Casos Prevalência Casos índice de

registrados (10.000) novos detecção (10.000)

Argentina 2427 0,66 544 0,15

Bolívia 268 0,33 29 0,04

Brasil 60.000 3,57 33.394 1,99

Colômbia 1974 0,47 600 0,14

Costa Rica 157 0,40 12 0,03

Cuba 597 0,53 333 0,30

Equador 284 0,23 144 0,12

EI Salvador 54 0,09 6 0,01

Guatemala 50 0,05 5 0,005

Haiti 2.095 2,59 38 0,05

Honduras 7 0,01 # #

México 1.850 0,19 282 0,03

Nicarágua 179 0,36 139 0,28

Panamá 41 0,15 81 ~ 0,03

Paraguai 654 1,22 451 0,84



País Casos Prevalência Casos índice de

registrados (10.000) novos detecção (10.000)

Peru 180 0,07 63 0,02

Repúb. Dominicana 390 0,47 294 0,35

Uruguai 15 0,05 11 0,03

Venezuela 1.383 0,58 773 0,33

América Latina 72.605 1,45 37.126 0,74

Fonte: OPASfOMS-Plan de Acción, 2000.

# dados não disponíveis

Tabela 2. Distribuição dos casos confirmados nas unidades federadas da região

Norte brasileira, nos anos de 1980 e 2000.

Federadas
--_. -- ,- o.,

o __ --_.- -
1.980 2.000 1,01

Acre 170 399 2,35

Amapá 97 161 1,66

Amazonas 1.242 1.343 1,08

Pará 761 5.321 6,99

Rondônia 142 1281 9,02

Roraima 25 276 11,04

Tocantins 1242

TOTAL 4.417 12.023 2,72_.__ ._.
..• -----

Fonte: FUNASA, 2000,

1.4. PATOLOGIA

O M. leprae ao invadir o organismo migra para os gânglios,

estabelecendo as primeiras e principais defesas orgânicas e

conseqüentemente desencadeia importante (uta entre o organismo

e o invasor, desta forma o agente poderá ser destruído, ficar em latência ou ser

disseminado pelo organismo. Todavia, se seguir via sangüínea, se estabelecerá em

locais como as bainhas tendinosas e nervosas, tecidos cutâneos e/ou vísceras, que



são mais apropriados ao seu desenvolvimento. O destino do bacilo e o tipo de

hanseníase que este irá determinar dependem unicamente do estado imunológico

de indivíduo infectado (lins-lainson & Carneiro, 1996).

1.4.1. Hanseníase Indeterminada (HI)

Considerada a forma inicial da doença, apresenta os seguintes aspectos

clínicos: manchas hipocrômicas (alteração da cor da pele, mais clara que a cor do

indivíduo - sendo plana, sem elevação e atrofia) (Figura 1), com alteração da

sensibilidade térmica; porém nas lesões da face pode não haver alteração de

sensibilidade devido à rica inervação da mesma. Nesta forma a sudorese pode

estar alterada e não há queda de pêlos (FUNASA, 1994).

1.4.2. Hanseníase Tuberculóide (HT)

Nesta forma as lesões típicas são caracterizadas por placas (lesões

elevadas e salientes), com bordas bem definidas e coloração eritematosa (Figura 2).

A placa pode apresentar cicatrização central e bordas elevadas e salientes, nestes

casos a HT pode simular a dermatofitose (impigem). Em geral o número de lesões é

pequeno, há queda de pêlos e a sensibilidade térmica, dolorosa e tátil na maioria

dos casos está alterada e pode ocorrer espessamento nervoso (FUNASA, 1994).

Fonte: American Leprosy Missions, 1999

Figura 1. Lesão da hansenfase indeterminada (H I): mácula hipocrômica



Fonte: American Leprosy Missions, 1999

Figura 2. Lesão da hanseníase tuberculóide (HT): mácula hipopigmentada

1.4.3. Hanseníase Dimorfa (HD)

Caracteriza-se por lesões pré-faveolares elou faveolares com o centro

aparentemente poupado e infiltração difusa das bordas externas, aspecto

denominado "queijo suíço" (Figura 3). Ocorre múltiplo envolvjmento dos troncos

nervosos (CENEPI, 1994).

1.4.4. Hanseníase Virchowiana (HV)

Nesta forma, ocorrem lesões eritematosas ou eritemato-hipocrômicas e

infiltrações, sendo estas comuns nas orelhas e face (Figura 4). Na HV não é

possível delimitar as bordas das lesões porque tendem a juntar-se umas as

outras. Progressivamente, sem tratamento, surgem pápulas (pequenos

caroços com menos de 1 cm) e nódulos (lesões duras localizadas

profundamente, que são mais palpáveis do que visíveis). Com o decorrer do

tempo, a face pode ficar totalmente alterada, infiltrada, com perda dos sulcos

normais da pele, "Facies leonina". São comuns edema nas mãos, pernas e

pés. A pele das pernas apresenta aspecto ictiósico (escamosa e seca) e as

regiões palmares perdem a coloração avermelhada normal, ficando cianosada

(CENEP/, 1994).



Fonte: American Leprosy Missions, 1999

Figura 3. Lesão da hanseníase dimorfa (HD): mácula favelolar

Fonte: American Leprosy Missions, 1999

Figura 4. Lesão da hanseníase virchowiana (HV): pápulas, nódulos e infiltração difusa



1.4.5. Quadros Reacionais

A reação significa o surgimento de sinais e sintomas de inflamação aguda

nas lesões de pacientes com hanseníase. Esta reação é caracterizada pela

hipersensibilidade aos antígenos do M. leprae como conseqüência do desequilíbrio

imunológico (Alonso, 1975).

São dois os tipos de reações.

1.4.5.1. Reação Tipo 1

É também conhecida como reação reversa, reação dimórfica, reação

tuberculóide ou reação não virchowianas que acomete pacientes tuberculóides e

dimorfos ( Kumano, 2002; Valentini, 1999).

Caracteriza-se por infiltração das lesões que tem aspecto eritematoso

(vermelho vivo), são quentes e muito sensíveis e em alguns casos as lesões podem

ulcerar (Figura 5). É possível surgir novas lesões durante os quadros reacionais e é

comum o espessamento dos troncos nervosos com dor à palpação ou

espontaneamente (Kumano, 2002; Van Brakel, 2000).

As reações na forma tuberculóide são perigosas quando a(s) placa( s)

estiver(em) sobre tronco(s) nervoso(s), sobre os cotovelos, maléolos internos,

sobrancelhas, etc. Os troncos nervosos quase sempre tornam-se espessados e

podem levar a paralisia (Kumano, 2002; Van Brakel, 2000).

As reações em todos os casos dimorfos são extremamente graves, já

que existe a possibilidade de múltiplo espessamento de tronco nervoso. As

reações intensas necessitam tratamento urgente com cortisona (Lienhardt &

Fine, 1994).

1.4.5.2. Reação Tipo 2

Ocorrem nos pacientes virchowianos e dimorfo virchowiano.

Caracteriza-se por eritema nodoso leprótico (lesões eritemato-nodosas)

(Figura 6), que acomete principalmente os membros superiores, inferiores e face.

É comum a associação de febre, mal estar e dores articulares (Valenttini et al..,

1999; Cossermelli-Messina et aI .. , 1998). Em alguns casos pode ocorrer edema

da bolsa escrotal, irite (olho vermelho), vasculite. (manchas arroxeadas e

ulcerações).



Fonte: FUNASA, 1994

Figura 5. Lesões da reação tipo 1: lesões de caráter edematoso e inflamatório

Fonte: FUNASA, 1999

Figura 6. Lesões da reação tipo 2: eritema polimorfo



As principais conseqüências da hanseníase são as incapacidades físicas

(IF). Estas decorrem do ataque e predileção do Mycobacterium /eprae (Ml) pelos

nervos periféricos (Srinivasan, 1993). As IF apresentadas pelos portadores de

hanseníase são classificadas como grau ZERO, UM e DOIS (Área Técnica de

Dermatologia Sanitária, 2000).

1.5.1. Grau ZERO

Quando o paciente não apresenta qualquer alteração nas mãos, pés e olhos

devido à hanseníase.

1.5.2. Grau UM

Este grau inclui os pacientes que apresentam perda da sensibilidade nas

mãos e/ou pés e/ou sensibilidade nos olhos diminuída ou ausente.

Neste grupo estão incluídos os pacientes que apresentam mãos em garra

móvel ou rígida, reabsorção variando de discreta a intensas, úlceras, lesões

traumáticas e/ou mão caída. Os pés, também em garra de artelhos móveis ou

rígidos, reabsorção intensa, mal perfurante plantar e/ou pé caído. Quanto aos olhos,

apresentam lagoftalmia e/ou ectropia e/ou triquíase, acuidade visual menor que 0,1

e/ou cegueira devido à hanseníase (Srinivasan, 1993).

O comprometimento neurológico pode ser encontrado tanto na forma HT

como na HO. O bacilo é neurotrópico podendo assim acometer diretamente e

especificamente troncos e/ou terminações nervosas periféricas. A neurite

hansênica é um comprometimento muito grave, pois pode determinar perda da

função, alterar sensibilidades e posteriormente causar deformidades que

caracterizam o estigma dessa patologia (Van Brakel, 2000).

O bacilo desencadeiauma reação inflamatória local, geralmente aguda e dolorosa

nos nervos e tecidos perineurais. O tecido neural normal vai _sendosubstituído por tecido

fibroso, o que interrompea condução do estímulo nervoso (CNDS, 1997).

De acordo com sua localização a neurite pode ser troncular ou terminal. A



troncular é produzida pela invasão bacilar do nervo atingindo o seu trajeto principal,

tanto suas fibras motoras como as sensitivas, enquanto a terminal afeta os ramos

terminais de distribuição na pele (Srinivasan, 1993).

A alteração motora apresenta diversos graus de debilidade muscular

(paresia) até perda total da função (paralisia), enquanto a alteração da sensibilidade

pode variar desde a perda parcial da mesma (hipoestesia) até a perda total

(anestesia). (Srinivasan, 1993).

Em decorrência do comprometimento neural, alterações e deformidades

incapacitantes podem surgir posteriormente: garras, reabsorções de tecidos moles

(pele e anexos) e rígidos (ossos), úlceras cutâneas (Lehman et aI., 1997).

1.7.1. Exame Clínico

É realizado por profissional médico, que faz a anamnese, o histórico

epidemiológico, verifica a presença das lesões dermato-neurológicas, requisita

exames complementares (baciloscopia, Mitsuda) e estabelece graus de

incapacidades, o que pode ser complementado por profissionais enfermeiros,

fisioterapeutas elou bioquímicos.

1.7.2.1. Intradermo - Reação de Mitsuda

Esta prova é baseada na reação imunológica retardada do tipo celular de

alta especificidade para o M. feprae. O seu valor é prognóstico e não diagnóstico e é

auxiliar na classificação dos HI e HD (Beinguiman & Quagliato, 1964; Alcais et aI.,

2000). O antígeno integral de Mitsuda-Hayashi é inoculado, via intradérmica, na pele

sã da face anterior do antebraço direito. Pápula de cerca de um centímetro deverá

ocorrer no momento da inocu/ação (Beinguiman & Quagliato, 1964; Alcais et aI.,

2000). A leitura deve ser realizada entre o 210 ao 28 o dia após a inoculação, porém

reações precoces (Fenômeno de Fernandez) e tardias (fenômeno de Mitsuda)

podem ocorrer. A primeira acontece entre 24 e 72 horas apresentando eritema e

discreta infiltração, enquanto a segunda apresenta um tubérculo (Beinguiman &

Quagliato, 1964). O resultado da reação pode ser negativo (ausência de qualquer



sinal de inoculação ou presença de pápula ou nódulo menor que 5mm de diâmetro)

ou positivo (pápula ou nódulo igualou maior que 5mmm de diâmetro ou ulceração)

(Campos, 1969).

O teste de Mitsuda em recém natos é sempre negativo, independente

do sexo, cor, raça, condição sócio-econômica ou epidemiológica (De Arruda, 1995).

1.7.2.2. Baciloscopia

Neste teste é feita a pesquisa do bacilo de Hansen em lesões cutâneas com

coloração vermelha mais intensa, infiltração ou áreas com alteração da sensibilidade

e/ou em linfa coletada de nódulos ou manchas dos dois lóbulos auriculares e nos

dois cotovelos. O esfregaço feito com o material coletado é corado pelo método de

Ziehl-Nielsen e examinado em microscópio ótico, que revela quando positivo, a

presença de formas de bastonete de cor rósea, na maioria das vezes retas ou

ligeiramente encurvadas, medindo de 1,5 a 8 .u de comprimento por 0,2 a O,5.u de

largura. O resultado é dado como paucibacilar (baciloscopia negativa) ou multibacilar

(baciloscopia positiva) (FUNASA, 1994).

1.8. PROGNÓSTICO

Para todas as formas clinicas, o prognóstico é sempre favorável desde que o

diagnóstico seja precoce e o tratamento seja adequado.

1.9.1. Grupo Paucibacilar

Neste grupo encontram-se os pacientes classificados como indeterminado

ou tuberculóide, para os quais são utilizados os seguintes esquemas de

poliquimioterapia (PQT) padrão da OMS (WHO, 2002; CTDS, 2000; Avalleira,

1989):

1) Dosagem para adultos

Dose mensal: Dia 1 - Rifampicina 600 mg (2X300mg)

Dapsona 100 mg

Dose diária: dias 2-28 - Dapsona 100mg

Duração do tratamento: 6 a 9 meses

2) Dosagem para crianças (10-14 anos)



Dose mensal: Dia 1 - Rifampicina 450 mg (3X150mg)

Dapsona 50 mg

Dose diária: dias 2-28 - Dapsona 50mg

Duração do tratamento: 6 meses (WHO, 2002).

1.9.2. Grupo Multibacilar

São os pacientes classificados como dimorfo ou virchowiano, com

baciloscopia positiva (não importando o índice baciJoscópico) e Mitsuda negativo,

para os quais são utilizados os seguintes esquemas de PQT (WHO, 2002):

1) Dosagem para adultos

Dose mensal: Dia 1 - Rifampicina 600 mg (2X300mg)

Clofazimina 300 mg (3X 100mg)

Dapsona 100 mg

Dose diária: dias 2-28 - Clofazimina 50 mg

Dapsona 100 mg

Duração do tratamento: 12 meses (World Health Organization, 2002).

2) Dosagem para crianças (10-14 anos)

Dose mensal: Dia 1 - Rifampicina 450 mg (3X150mg)

Clofazimina 150 mg (3X150mg)

Dapsona 50 mg

Dose diária: dias 2-28 - Clofazimina 50 mg em dias alternados

Dapsona 50mg

Duração do tratamento: 12 meses (WHO, 2002).

Atualmente, novas drogas foram incluídas no tratamento da hanseníase

(Esquema ROM): Rifampicina (600 mg/adulto; 300 mg/criança), Ofloxacina (400

mg/adulto; 200 mg/criança) e Minociclina (100 mg/adulto; 50 mgl criança). Este é

destinado, excepcionalmente, a pacientes paucibacilares, e é feito em dose única, com

lesão única de pele, sem envoJvimento de tronco nervoso. O esquema ROM não é

recomendável para gestantes e crianças menores de 5 anos de idade (CTDS, 2000).

1.10. PREVENÇÃO DAS INCAPACIDADES FíSICAS

O paciente é submetido a uma avaliação fisioterapêutica seguindo normas

pré-determinadas do Programa de Eliminação e Controle da Hanseniase do

Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (CTOS, 1997).



A determinação do grau de incapacidades é feita pelas características

dermato-neurofuncionais das mãos, pés e face (Anexo 1).

O tratamento implementado é dependente do grau de incapacidade

apresentada e tem como objetivo prevenir a evolução das mesmas e/ou surgimento

de novas incapacidades (Srinivasan, 2000).

1.11. JUSTIFICATIVA

A hanseníase por ser infecto-contagiosa e mutilante é também estigmatizante,

o que faz com que o paciente se isole, prejudicando o(s) tratamento( s) e

acompanhamento (s), que são de suma importância para regressão das lesões e até

cura. A introdução da PQT tem proporcionado resultados estimulantes, todavia quando

acompanhada pelo programa de prevenção e controle das incapacidades físicas torna-

se ainda mais promissora. Assim, a avaliação destas medidas conjuntas se faz

necessárias e este estudo foi elaborado para alcançar os seguintes objetivos:

1.12.1. Geral

Prevenir incapacidades físicas em pacientes portadores de hanseníase da 1a

Região de Saúde, Município de Ji-Paraná, Rondônia.

1.12.2. Específicos

• Oeterminar o número de casos de hanseníase registrados na da 1a

Região de Saúde, Município de Ji-Paraná, Rondônia nos anos de 2000 e

2001;

• Avaliar e determinar o grau de incapacidades apresentadas pelos

pacientes, alvos deste estudo;

• Relacionar o grau de incapacidades apresentadas com grupo etário e

sexo;

• Instituir tratamento fisioterapêutico para prevenção das incapacidades

físicas apresentadas; e,

• Avaliar a eficácia do tratamento fisioteré?pêutico em relação às

incapacidades apresentadas no momento do ingresso no Programa.



A população estudada foi composta por indivíduos portadores de

hanseníase da demanda espontânea do setor de Prevenção de Incapacidades do

Centro de Saúde Adolfo Rhol do município de Ji-Paraná - RO.

A área de estudo foi a região central do estado de Rondônia composta por

dezessete municípios, denominada 1a Delegacia Regional de Saúde e tem como

sede o Centro de Saúde Adolfo Rhol (Figura 7).

o paciente foi assistido nas unidades de atendimento do Programa de

Hanseníase. Após a identificação em ficha própria do serviço, este era encaminhado

ao setor da clínica médica para exame clínico e físico e solicitação de exame

complementar (baciloscopia). Quando confirmado o diagnóstico, o mesmo era

conduzido ao setor Prevenção de Incapacidades (PI) para avaliação e

monitoramento dos graus de incapacidades pelo fisioterapeuta. Posteriormente,

recebia a medicação supervisionada e as orientações necessárias ao tratamento

(Gonçalves, 1996).

Todos os pacientes foram tratados com PQT de acordo com as normas

preconizadas pelo PECH/MS.



2.5.1. Procedimentos

O paciente encaminhado pela clínica médica foi submetido a uma avaliação

de graus de incapacidades pelo exame dermatoneurofuncional segundo o roteiro do

Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde (OMS), com ênfase para

pele e nervos da face, membros superiores e membros inferiores, estabelecido em

ficha padrão (Anexo), onde foram observados os seguintes aspectos (Oiallo, 1996):

2.5.1.1. Face

Inspeção de sinais e sintomas na região dos olhos (lagoftalmia, ect:ropia,triquíase,

madarose, etc.), avaliação da força da musculatura orbicular dos olhos, da sensibilidade da

cómea e da acuidade visual (Figuras 8 e 9) (Lehman, 1997; Salotti, 1989).

2.5.1.2. Membros Superiores

Inspeção das mãos pelo exame da pele e anexos realizado para detectar

alterações tróficas (ressecamento, calosidades, lesões ulcerativas, reabsorção parcial

ou total de unhas, tecidos moles e ósseo) (Figura 10) (Letiman, 1997; Rendll, 1988).

Palpação dos nervos ulnar (Figura 11), mediano e radial (espessamento e neuralgias),



avaliada a força muscular de punho e dedos (normal, com paresia ou paralisia) (Kendal,

1987). Mobilidade articular verificada para observar se paciente apresentava "garra

móvel", ou se não apresentava alterações. Também foi avaliada a sensibiJidade (sem

alterações, com parestesia ou anestesia) (8ell-Krotoski & Tomancik, 1987; 8ell, 1987).



2.5.1.3 Membros Inferiores

Na inspeção dos pés, foram feitas as mesmas observações que as das

mãos (Figura 12). Todavia, nas alterações tróficas dos pés verificou-se a presença

de fissuras e úlceras plantares (Birke, 1986). Na palpação dos nervos foram

observados, especialmente, o fibular comum (Figura 13) e tibial posterior



(espessamento e neuralgias). Na avaliação da força muscular foram observados o

tornozelo, pés e dedos (normal, com paresia ou paralisada). Na mobilidade articular

era verificado se o paciente apresentava "garra móvel", ou não aPresentava

alterações. Era também avaliada a sensibilidade (sem alterações, com parestesia ou

anestesia) (Lehman, 1997; Weinstein, 1968).



2.6.1. Orientação em Prevenção de Incapacidades (PI)

Os objetivos da orientação foram sensibilizar o paciente e seus

comunicantes quanto à importância da participação de todos nos cuidados

necessários para se evitar lesões, traumas elou deformidades, no conhecimento da

sintomatologia da doença, na assiduidade do doente aos tratamentos quimioterápico

e fisioterapêutico e na manutenção destes (Cristofolini, 1982; Srinivasan, 2000).

2.6.2. Hidratação e Lubrificação da Pele

As técnicas de hidratação e lubrificação da pele (Figura 14) foram usadas

para compensar a disfunção causada pelo comprometimento de filetes nervosos,

infiltração dos folículos pilosos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas na

derme, e foram orientadas a serem aplicadas pelo próprio paciente no seu domicílio.

A técnica consistiu em mergulhar o membro em água com temperatura

ambiente por 5 a 10 minutos e, após secar levemente, aplicava-se uma substância

oleosa, de preferência óleo mineral, para reter a umidade da pele (Figura 14). Este

cuidado foi repetido no mínimo duas vezes ao dia e era orientado a ser feito após o

banho (Smith, 1996).

2.6.3. Massagem

A massagem foi de grande utilidade e era indicada sempre que o paciente

apresentava risco de lesões e ressecamento da pele, principalmente das mãos e

pés, quer por lesão neural ou reacional, quer quando apresentava pele seca ou

mesmo quando apresentava retrações tróficas interfalângicas. Utilizou-se a

hidratação e massagem, para obtenção da melhora da circulação e das condições

gerais da pele, tornando-a menos seca e mais maleável. Com isto, se evitou a

retração e obteve-se melhora da mobilidade articular.

A técnica de massagem era iniciada com a lavagem do membro com

água e sabão, em seguida, por repouso do membro em água com temperatura

ambiente por cerca de 10 minutos. Após, secar o membro e espalhou-se

substâncias oleosas no mesmo, apoiando-o em superfície plana, firme e macia.

Então, deslizava-se a palma da mão sobre o membro a ser massageado (Figura

15), lentamente e com leve pressão no sentido proximal-distal, repetindo este



movimento oito vezes.

As contra indicações à massagem eram a reação inflamatória com dor, feridas e

ulcerações, sinais de infecção profunda, micoses e ulcerações nos espaços interdigitais e

anquiloses interdigitais (Pedrazzan, 1985).



2.6.4. Exercícios Terapêuticos (Cinesioterapia)

Os exercícios serviam para manter ou melhorar a força, o tônus e o

trofismo muscular, mantendo ou recuperando a amplitude e a mobilidade

articular, evitando ou corrigindo retrações interfalângicas (garras) (Oliveira et aI.,

1997).

Uma série de exercícios ativos e passivos foram usados de acordo com as

necessidades de cada paciente (Lehman et aI., 1997).

Foi ensinado um a dois exercícios de cada vez e orientado que se

repetisse cada exercício de cinco a oito vezes, pelo menos duas vezes ao

dia, sempre precedidos de lubrificação e massagens.

2.6.6.1 Exercícios para face

O paciente era colocado em frente a um espelho para que pudesse observar

seus movimentos e a melhoria do seu quadro clínico.

Foram empregados os seguintes exercícios:

1. Elevação das sobrancelhas, formando pregas horizontais na testa

como num "gesto de admiração" (Figura 16);

2. Movimentação das sobrancelhas para baixo e para dentro,

formando pregas horizontais ("cara sisuda");

3. Elevação das bordas externas das narinas, como gesto de odor

fétido ("mau cheiro");

4. Fechamento forte dos olhos, como gesto de proteção dos

olhos;

5. Protusão dos lábios, como gesto de "beijos a distância";

6. Projeção dos lábios abertos, como "boca de peixe";

7. Elevação das comissuras labiais para cima e para fora, com os

lábios abertos, como "gesto de riso";

8. Elevação das comissuras labiais para fora e para cima com os

lábios fechados, como gesto de "sorriso cínico";

9. Com os lábios fechados, inspirara o ar e insuflá-Io nas bochechas

(CNDS, 1997). (Figura 17).





2.6.4.2. Exercícios ativos realizados para membros superiores (CNDS, 1997)

1) Músculos extensores do punho: colocava-se o antebraço e mão sobre a

mesa, em pronação com os dedos flexionados e solicitava a contração dos músculos

extensores, opondo-se resistência no dorso das mãos.

2) Músculos extensores dos dedos (2° ao 5°): colocava-se o antebraço

em pronação sobre a mesa com a metacarpo falângica em flexão no bordo da

mesa, solicitava-se que o paciente contraísse os músculos extensores dos

dedos, opunha-se resistência ao dorso das falanges proximais.

3) Músculos extensores do polegar: colocava-se o antebraço sobre a

mesa, apoiando em seu próprio ulnar, solicitava-se ao paciente a contração

máxima dos extensores e opunha-se resistência ao dorso da falange

proximal.

4) Músculos da região tênar: exercícios para músculos oponentes

paréticos:

1° Exercício: colocar o antebraço e a mão supinados sobre uma mesa com

os dedos estendidos, levando o polegar da extensão completa e abdução.

2° Exercício: a mesma posição do exercício anterior, fazendo movimento

semicircular e opondo o polegar à falange proximal de cada dedo separadamente.

3° Exercício: a mesma posição do 1° exercício, com polegar em abdução,

colocando-se um lápis transversalmente na mão na primeira comissura, fazendo

movimento de abdução do polegar.

40 Exercício: o mesmo exercício anterior, porém, tentando tirar o lápis ao

final do exercício.

5) Músculos lumbricais: colocava-se o antebraço e a mão em supinação,

flexionando a articulação metacarpo-falângica a um ângulo de 90°, estendendo as

articulações interfalângicas. Podia ser feito somente com um dedo ou em grupo.

6) Músculos interósseos: colocava-se o antebraço e a mão em pronação,

fazendo a adução e abdução dos dedos, podia também usar um elástico para fazer

resistência (Figura 18).

7) Músculos das regiões tenar e hipotenar e dos músculos

lumbricais:

10 Exercício: colocava-se o antebraço e a mão em pronação sobre a mesa,

formando um cone com o polegar e os dedos (2° e 5°), fJexionava-se as articulações



metacarpo-falângica e as colocava em oposição ao polegar, mantendo as

articulações interfalângicas estendidas,

2° Exercício: colocava-se o antebraço e a mão em pronação, pinçando o

polegar com cada dedo separadamente, pegando objetos de tamanhos variados e

mantendo as articulações interfalângicas estendidas.

2.6.4.3. Exercícios passivos para membros superiores.,

Estes exercícios servem para manter a mobilidade e a amplitude de

movimentos do dorso dos dedos:

1° Exercício: fixava-se as falanges proximais em flexão e fazer o movimento

passivo de extensão e flexão das articulações interfalângicas.

2° Exercício: colocava-se a mão em pronação e espalmada e o punho no

bordo da mesa, e executava-se movimentos de f1exão e extensão do punho e

pressionando com a outra mão sobre o dorso dos dedos.

3° Exercício: fixava-se a primeira metacarpo-falângica do primeiro dedo com

o primeiro e segundo dedos da outra mão e estimulava-se o movimento de extensão

e rotação interna (figura 19).



2.6.4.4 Exercícios ativos realizados para membros inferiores

1) Músculos dorsiflexores do pé

1° Exercício: paciente em decúbito ventral, joelho em 90°, estimulava-se o

movimento ativo de dorsiflexão do pé.

2° Exercício: paciente sentado com as pernas estendidas sobre um

apoio, estimulava-se movimentos ativos de dorsiflexão até o grau máximo.

(Figura 20).

3° Exercício: paciente sentado, joelhos fletidos e pernas suspensas,

estimulava-se movimento ativo de dorsiflexão máxima.

4° Exercício: paciente sentado, joelhos fletidos e pernas suspensas,

estimulava-se o movimento de dorsiflexão máxima com peso sobre o dorso dos

pés.

2) Músculos Intrínsecos: paciente sentado com os pés descalços

apoiados no piso sobre uma toalha estimulava-se a flexão dos dedos para

enrugar uma toalha.

3) Músculos eversores

1° Exercício: paciente sentado, joelhos fletidos e pernas suspensas,

estimulava-se o movimento de dorsiflexão dos pés com eversão máxima.



2° Exercício: paciente sentado com as pernas cruzadas, segurando o

calcanhar e a borda externa do 5° metatarsiano, estimulava-se movimento de

eversão usando força oponente {CNDS, 1997).

1) Tendão de Aquiles:

1° Exercício: paciente sentado com os joelhos em 90°, estimulava-se a

flexão do joelho, deslizando o pé para trás da cadeira sem tirar o calcanhar do

chão.

2° Exercício: em pé, com os pés descalços próximo a uma parede,

com braços estendidos e mãos espalmadas encostadas à parede na altura

do rosto, estimulava-se o paciente a aproximar o rosto das mãos

flexionando os cotovelos, com os joelhos estendidos e sem levantar os

calcanhares do solo.

3° Exercício: usando a mesma posição do exercício anterior,

estimulava-se a flexão dos joelhos sem levantar os calcanhares do solo.

4° Exercício: paciente sentado com as pernas estendidas e relaxadas

em uma cadeira segurava as pontas dos dedos, fazendo dorsiflexão (Figura

21 ).

5° Exercício: paciente sentado com o pé cruzado sobre a outra perna,

estimulava-se a eversão do pé.

6° Exercício: paciente sentado com o pé cruzado sobre a outra

perna, fixando a articulação interfalângica proximal, estimulava-se a flexão-

extensão da articulação interfalângica distal e vice-versa em todos os

dedos.

2.6.5. Férulas na Prevenção de Incapacidades (PI)

As férulas eram peças utilizadas para imobilizar e posicionar membros, ou

segmentos destes, colocando-os em posição funcionais, inpjcadas para prevenir e

corrigir deformidades. Eram feitas de gesso, plástico especial {PVC), madeira, metal

ou couro.





2.6.5.1. Férulas utilizadas em membros superiores

1) para mão reacional: punho em dorsiflexão, com ligeira flexão das

articulações interfalângicas e metacarpofalângicas, com discreta separação dos

dedos e oposição do polegar. Em seguida, colocava-se a peça na face anterior

do terço médio do antebraço até as pontas dos dedos, enrolava-se um faixa de

crepom no antebraço, fixando a férula e mantinha-se o membro apoiado numa

tipóia.

2) para neurite do radial: punho em dorsiflexão colocou-se a peça na face

anterior do terço médio no antebraço até a base dos dedos com ligeira flexão das

articulações interfaJângicas e metacarpofaJângicas.

3) para neurite do ulnar e ulnar-mediano: imobilizou-se o cotovelo num

ângulo de 90° em posição neutra, e colocou-se o material no terço médio do braço

(bordo ulnar), imobilizando o punho em posição neutra, deixando os dedos livres

para exercícios (Figura 22).

4) para garras sem anquiloses: usou-se férulas cilíndricas digitais, colocando

o material da base do dedo até o fim da falang~ mediana, protegendo as

proeminências ósseas.

5) para garra móvel ulnar: imobilizou-se as interfalanges em extensão

máxima sobre uma superfície rígida, tendo cuidado de respeitar o limite de amplitude

das articulações e de proteger as proeminências ósseas, fixando com fita adesiva ou

com velcro.

6) para mão caída (lesão do radial): imobilizou-se o punho em pOSlçaO

neutra, colocando uma tala de punho, com haste de metal com apoio entre as

pregas dos lumbricóides e do primeiro metacarpo.

2.6.5.2. Férulas para membros inferiores

1) para pé caído (em repouso): imobilizou-se com tala o pé em dorsiflexão,

colocando-se gesso na altura do terço médio da perna até as pontas dos dedos

(face posterior da perna e planta do pé).

2) para pé caído (Férula de Harris): colocou-se suporte no terço médio da

perna, com um dispositivo (mola/elástico), prendendo ao sapato e mantendo à

mobilidade articular (Figura 23).





2.6.5.3. Modificação de Calçado Comum

1) para pé com mal perfurante

a) tala de borracha rígida, medindo 4 a 6 centímetros de largura,

transversalmente, na sola do calçado e de 1 a 1,5 centímetros atrás da cabeça

dos metatarsianos (nunca embaixo dos mesmos). A espessura da peça media

entre 8 a 10 mm, porém nunca mais alto do que o salto do calçado. Quando o

calçado era do tipo tênis, colocava-se borracha microporosa desde o calcanhar até

próximo à cabeça dos metatarsianos, deixando-os sem a pressão do peso corporal

(Figura 24).

b) barras e coxins metatarsianos internos feitos com borracha não muito

rígida, internamente, no calçado para proteger o pé. A planta do pé era marcada

com tinta de carimbo e rapidamente, o paciente colocava o calçado, permanecendo

de pé por alguns segundos e assim delimitando a área da barra ou o coxim.

c) almofada para o arco longitudinal interno que foram confeccionadas com

borracha microporosa.

d) palmilhas moldadas no arco longitudinal à altura do escafóide, fazendo

com que as pressões plantares fiquem uniformemente distribuídas em toda a planta.

e) instrumentos adaptados para o trabalho da vida diária de acordo com o(s)

problema(s) que apresentava. Estes instrumentos protegiam o paciente de eventuais

acidentes.



2.6.5.4 Proteção dos Olhos

A Prevenção de Incapacidades (PI) para olhos levava em consideração as

alterações surgidas.

1)Técnicas Simples de PI Aplicadas aos Olhos

Era realizada a limpeza dos olhos com soro fisiológico e papel macio com o

paciente sentado, cabeça inclinada para trás e para o lado. De acordo com as

alterações apresentadas foi aplicado colírio ou pomada, foram colocados curativos

com gaze ou lentes escuras, retirada de cílios que causam lesões e realizados

exercícios (Figura 25).

2.6.5.5 Proteção do Nariz

O paciente que apresentou crostas no nariz foi orientado a lavá-lo com água limpa

(fervida),ou soro fisiológico,várias vezes ao dia. A lavagem do nariz era feita utilizando conta-

gotas ou orientando-se o mergulho do nariz na água, no côncavo da mão, aspirando e

assoando em seguida (Figura 26). No caso de ressecamento da mucosa nasal orientou-se a

usar um cotonete embebido em óleo, 2 vezes ao dia (Figura 27). Para desobstruír as narinas

o paciente foi orientado a fazer inalaçãocom soro fisiológico mamo. E no caso do paciente que

referiudor nos seios paranasais,este foi orientado a aplicarcalor úmido (compressas mamas).





2.7. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados foi realizada, comparando-se o estado inicial

apresentado pelo paciente no ato da inclusão no estudo, com o estado de evolução

apresentado ao final do mesmo.



3.1. AMOSTRA

A amostra foi constituída por 331 doentes pacientes de ambos os sexos e faixa

etária variando de 10 a 84 anos, que foram diagnosticados como portadores de hanseníase

no Programa durante os anos de 2000 a 2001. Destes, 188 (56,80%) pertenciam ao sexo

masculino e 143 (43,20%) ao feminino e 286 (86,40%) eram maiores de 20 anos (Tabela 3).

3.2. FORMAS ClÍNICAS

Dos 331 pacientes estudados 49 (14,80%) foram classificados como

portador de H/, 132 (39,88%) de HT, 113 (34,14%) de HD e 37 (11,18%) de HV. As

formas HT e HD foram as mais freqüentes (Tabela 4).

As formas HI e HT apresentaram freqüência similar para os dois sexos. Já a

forma HD foi mais freqüente no sexo masculino e a HV no sexo feminino. As formas

clínicas foram predominantes na faixa etária de 21 a 40 anos, exceto a HV que foi

mais freqüente nos maiores de 40 anos (Tabela 4).

Tabela 3. Distribuição dos pacientes atendidos na PCEH da 1a DRS de Rondônia, Ji-

Paraná, por sexo, ano de entrada no PCEH e faixa etária

Faixa Etária
Total de

Sexo (anos)
Participantes

0-20 21-40 >40

Feminino 143 23 68 52

Masculino 188 32 8"4 72

TOTAL 331 55 152 124



Tabela 4. Distribuição das formas clínicas apresentadas pelos pacientes no momento

de entrada no PCEH da 1a DRS de Rondônia, Ji-Paraná, segundo sexo e idade

Sexo
Faixa Etária

Formas (anos)
Clínicas

MasculinoFeminino 0-20 21-40 >40

HI 24 28 14 24 14

HT 66 64 20 69 41

HD 46 65 16 49 46

HV 07 31 5 10 23

TOTAL 143 188 55 152 124

HI - hanseníase inderterminada; HT - hanseníase tuberculóide; HD - hanseníase

dimorfa; HV - hanseníase virchowiana

3.4. AVALIAÇÃO EM PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES (PI)

Dos 331 pacientes avaliados, 278 (84,29%) foram classificados com grau

ZERO, 33 (9,97%) como grau UM e 19 (5,74%) como grau DOIS, sendo o grau

ZERO o mais freqüente. No grupo dos pacientes que apresentaram graus de

incapacidade, o sexo masculino e a faixa etária de maiores de 40 anos foram

predominantes, 65,38% (34/52) e 61,53% (32/52), respectivamente (Tabela 5).

Tabela 5. Distribuição do GI dos pacientes no momento de entrada no PCEH

da 1a DRS de Rondônia, Ji-Paraná, segundo sexo e idade

Sexo Faixa Etária
Grau de

(anos)
Incapacidade

Feminino Masculino 0-20 21-40 >40

O 125 154 50 137 92, 10 23 03 09 21

11 08 11 02 06 11.

TOTAL 143 188 55 152 124



3.5. PREVENÇÃO DAS INCAPACIDADES FíSICAS (PIF)

Todos os pacientes, inclusive os que apresentaram grau ZERO, foram

orientados e/ou tratados pelo Fisioterapeuta para utilizar técnicas de prevenção e/ou de

controle das incapacidades, de acordo com as normas preconizadas pelo Programa. Dos

279 pacientes que iniciaram no Programa com grau ZERO, independente da forma

clínica apresentada, nenhum evoluiu para grau UM ou DOIS, isto é, ou curaram ou

permaneceram no mesmo grau do início do tratamento. Em relação ao grau de

incapacidade inicial (Gil) e os obtidos pós-tratamentos (grau de incapacidade final- GIF),

dos 14 pacientes com forma HT, 10 entraram no Programa com grau UM, dos quais sete

(70%) regrediram para grau ZERO, três (30%), permaneceram no mesmo grau e nenhum

evoluiu para o grau DOIS (Tabela 6). Dos quatro que entraram com grau DOIS, um (25%)

regrediu para grau ZERO, e três (75%) permaneceram no grau DOIS. Já dos 24

pacientes com HD, 17 (70,83%) iniciaram com grau UM e destes 10 (58,82%) regrediram

para ZERO, seis (35,29%) permaneceram no grau UM e um (5,88%) evoluiu para o grau

DOIS. Dos sete que iniciaram com grau DOIS, somente dois (28,57%) regrediram para o

grau UM e o restante, cinco (71,43%), permaneceram no mesmo grau. Finalmente, dos

14 pacientes com a forma HV, seis (42,86%) começaram com grau UM, e destes, dois

(33,33%) regrediram para o grau ZERO, enquanto quatro (66,66%), permaneceram no

grau UM, dos oito (57,14%) que começaram com grau DOIS, dois (25%) regrediram para

ZERO, um (12,50%) para grau UM e cinco (62,50%) permaneceram no mesmo grau.

Tabela 6. Relação entre Grau de incapacidade inicial e Grau de incapacidade ao final dos

tratamentos dos pacientes do PCEH da 1a DRS de Rondônia, Ji-Paraná, nos anos de

2000 e 2001.

HT HD HV
GIF Gil Gil Gil

UM DOIS UM DOIS UM DOIS

ZERO 07 01 10 00 02 02

UM 03 00 06 02 04 01

DOIS 00 03 01 05 00 05

TOTAL 10 04 17 07 06 08

HT - hanseníase tuberculóide; HD - hanseníase dimorfa; HV - hanseníase

virchowiana; GIF - grau de incapacidade final; Gil - grau de incapacidade inicial



A Hanseníase ainda é um dos principais problemas de saúde pública no

mundo atual, principalmente nos países de terceiro mundo ou em desenvolvimento.

Estudos realizados na índia, pais com a mais alta prevalência do mundo,

associam o seu caráter endêmico à pobreza, aliada, às condições insalubres de

moradia, ao baixo grau de instrução, ao tipo de trabalho e a promiscuidade dos

grandes aglomerados populacionais (Kumar et ai, 2001).

No Brasil, particularmente na Região Amazônica, o caráter hiperendêmico

desta doença também está associado às precárias condições socioeconâmicas da

população, que o coloca entre os países com uma das mais alta taxa de prevalência

e detecção do mundo (Paraguassú-Chaves, 2000). A região Norte com coeficiente

de prevalência de 9,08/10.000 hab. e Rondônia como o segundo estado com o

maior prevalência (11,35/10.000 hab.), confirmam este quadro. (CENEP', 2000).

O nosso estudo foi desenvolvido na Primeira Região de Saúde de Rondônia,

onde verificamos o predomínio do sexo masculino e a faixa etária acima dos 20 anos

nos doentes, o que corrobora com dados da literatura (Paraguassú Chaves, 2000;

Kumar et al.,2001, Peters, et aI., 2001). Estes fatos demonstram que os homens se

expõem um pouco mais às formas contagiosas da doença e que o curso crônico do

período de incubação da doença contribui para que o contágio seja menor em

crianças e jovens como tem sido mostrado em alguns estudos (Wu et aI., 2000;

Chen et aI., 2000).

O coeficiente de prevalência para os anos 2000/2001 encontrado na região

de saúde estudada (9,34/10.000 hab.), mostra a tendência decrescente deste índice,

já que somente para o ano de 1999, esta taxa, para a mesma região, foi de 9,25



(Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia, 2002). Assim, é possível acreditar que

a meta idealizada pela OMS na Campanha de Eliminação e Controle da Hanseníase

(CECH) poderá ser alcançada até 2005 (OMS, 1995; Leehat, 2001; CENEPI, 2002),

pelo menos nesta região do estado de Rondônia, já que o Brasil não logrou atingir a

meta preconizada pela OMS para 2000, terminando este ano com coeficiente três

vezes maior (Barbosa, 1999; CENEPI, 2002)

No nosso estudo, a PQT e a PI, preconizadas pelo PECH (OMS, 1995),

mostraram, mais uma vez, ser ferramentas importantes para o tratamento e

monitoramento da doença, principalmente, visto que a maioria dos pacientes que

apresentaram grau ZERO no início do estudo, ao final, ou estavam curados ou

permaneciam no mesmo grau. Resultados semelhantes forma obtidos em outros

estudos (Gonçalves, 1979; Avelleira, 1989; Smith, 1996).

Nos nossos padentes que apresentaram algum grau de incapacidade, foi

demonstrada a grande importância da a PQT e da PI, Já que houve regressão de

todas as formas clínicas detectadas. A eficácia da PQT tem sido comprovada em

várias áreas geográficas do mundo, onde a hanseníase é prevalente (Avelleira,

1989; Willcox, 1997).

O fato de termos encontrado maior freqüência de pacientes classificados nas

formas clínicas HT e HD, está de acordo com os resultados obtidos em outros

estudos realizados em alguns países onde o PCEH foi implantada, o que faz com

que a detecção dos casos seja precoce e a PQT possa ser imediatamente

estabelecida (Avelleira, 1989; Gonçalves, 1979; Bekri et ai., 1998).

Além disso, sabe-se que a HI, forma clínica inicial da doença, passa quase

sempre despercebida, e, portanto, o diagnóstico geralmente só é feito nas outras

formas, HT, HD e HV.

Já em relação à HV, que foi a de menor freqüência entre as formas clínicas,

o diagnóstico precoce e os tratamentos (PQT e PI), imediatamente implementados,

foram determinantes para a obtenção deste resultado.

A Incapacidade Física merece especial atenção na Hanseníase, já que a sua

presença pode determinar condição de limitação funcional, alterações

psicosomáticas e exclusão socioeconômica ao seu portador (Helene & Sal um, 2002;
- .'

De Miranda, 1999; De Stigter et ai., 2000), ou ainda, deixar marcas estigmatizantes,

como as deformidades graves e irreversíveis (Smith, 1996; Gonçalves, 1996; DiaHo,

1996). Tem sido considerada tão importante, que desde o momento da entrada do



paciente no programa, é feita a avaliação e monitoramento sistemático da condição

de incapacidade do mesmo, o que perdura por todo o curso do tratamento (WHO,

1993).

o nosso estudo mostrou que o grau ZERO foi o de maior frequência (84,29

%), o que demonstra que a detecção precoce e a intervenção terapêutica imediata

evita o desdobramento mais grave da doença, isto é, a evolução para os graus UM e

DOIS, que podem levar a incapacidade física funcional. Ete fato tem sido relatado

em outros estudos (Srinvasan, 2000; Smith, 1996).

O fato de termos detectado mais doentes do sexo masculino e com idade

acima de 40 anos, pode estar associado à faixa etária mais produtiva e à

participação em atividades laborais que os toma mais expostos às lesões.

Tanto os homens quanto as mulheres apresentam baixos índices de

incapacidades, embora tenhamos encontrado um discreto predomínio do sexo

masculino em relação ao feminino. Um estudo realizado em Ribeirão Preto - SP,

mostrou que as mulheres freqüentam com mais regularidade os serviços de saúde para

tratamento e são mais assíduas e responsáveis quanto ao retomo para as consultas e

exames (Oliveira, 1998), o que também pode explicar o predomínio encontrado.

Outro dado a ser observado é que os pacientes que iniciaram o tratamento

com grau de incapacidade ZERO, não evoluíram para os graus UM e DOIS,

confirmando que na sua forma inicial, quando tratada e monitorada a doença não

evolui e nem deixa seqüelas incapacitantes.

Assim, foi possível constatar pelos resultados apresentados que,

independente das formas clínicas, a maioria dos pacientes que iniciaram o

tratamento (PQT/PI) com grau UM e DOIS, ao final do tratamento regrediu para o

grau ZERO, ou permaneceu no mesmo grau e não evoluiu para o agravamento.

Esse dado demonstra a necessidade da intervenção e monitoramento terapêutico

permanentes para que seja possível prevenir as incapacidades.

Mesmo no grau DOIS da forma Virchowiana, forma mais crônica e bacilífera

da doença, o quadro tende a se estabilizar ou mesmo regredir, indicando a

necessidade, de mesmo em casos avançados de incapacidades, apostar na

possibilidade de recuperação do indivíduo.

Finalmente, há necessidade de garantir o abastecimento regular das drogas~
utilizadas no Programa, para que o tratamento não seja interrompido e assim evitar o

agravamento e evolução da doença.



Baseado nos resultados obtidos neste estudo é possível concluir que:

• A região Norte do Brasil apresenta alta prevalência de Hanseníase;

• A hanseníase em nossa região está relacionada às condições

socioeconâmicas e educacionais precárias;

• A hanseníase acomete pessoas de ambos os sexos e na faixa etária

mais produtiva do indivíduo;

• As formas predominantes na nossa região são a HT e HD;

• O tratamento precoce e adequado e associação da PQT com a Pi,

previnem, estacionam e/ou regridem as incapacidades físicas;

• Há necessidade do monitoramento do paciente durante todo o

tratamento.

Há necessidade de garantir o abastecimento regular das drogas utilizadas

assim como manter equipe multidisciplinar, para o sucesso do Programa na luta

contra a expansão da doença e melhoria das condições dos pacientes.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM DOENÇAS TROPICAIS

Título: Prevenção de Incapacidades Físicas causadas pela Hanseníase na 1a
Região de Saúde, Ji-Paraná, Rondônia

Investigador Responsável:

Fisioterapeuta Dailton Alencar Lucas de Lacerda

o propósito deste estudo é prevenir incapacidades físicas em pacientes

portadores de hanseníase da 1a Região de Saúde, Município de Ji-Paraná,

Rondônia, para isso é necessário determinar o número de casos de hanseníase

registrados na da 1a Região de Saúde, Município de Ji-Paraná, Rondônia nos anos

de 2000 e 2001; avaliar e determinar o grau de incapacidades apresentadas pelos

pacientes, alvos deste estudo; relacionar o grau de incapacidades apresentadas

com grupo etário e sexo; instituir tratamento fisioterapêutico para prevenção das

incapacidades físicas apresentadas; e, avaliar a eficácia do tratamento

fisioterapêutico em relação às incapacidades apresentadas no momento do ingresso

no Programa.

Avaliação de graus de incapacidades pelo exame dermatoneurofuncional

segundo o roteiro do Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde



(OMS), com ênfase para pele e nervos da face, membros superiores e membros

inferiores, estabelecido em ficha padrão (Anexo), onde foram observados os

seguintes aspectos (Diallo, 1996):

Não existe nenhum risco envolvendo sua participação neste estudo, sob

qualquer condição.

Obter dados para prevenir incapacidades físicas em pacientes portadores de

hanseníase da 1a Região de Saúde, Município de Ji-Paraná, Rondônia.

Os resultados desta pesquisa podem ser publicados para a informação e

benefício de todos os profissionais envolvidos diretamente com a área saúde,

principalmente a fisioterapia. Seu nome não será publicado ou usado sem o seu

consentimento, a não ser se requerido por lei.

Você ficará ciente de qualquer informação nova ou mudança na natureza

deste estudo ou nos procedimentos que devam afetar sua boa vontade para

continuar nesta pesquisa. Sua recusa em participar não vai de maneira nenhuma

envolver penalidade ou perda de benefícios. Sua participação é estritamente

voluntária e você pode retirar-se deste projeto de pesquisa a qualquer hora. Se você

tiver qualquer questão, agora ou depois, por favor, pergunte-nos.

Se em qualquer momento você sentir que houve infração dos seus direitos,



você deve contatar o Comitê de Ética em pesquisa da UNIR - Fundação

Universidade Federal de Rondônia, para respostas sobre qualquer questão da

pesquisa e de seus direitos ou o fisioterapeuta Dailton Alencar lucas de lacerda

pelo telefone (69) 421-4355 ou (69) 9975-2055.

Neste evento é improvável que você precise de um tratamento médico,

como resultado de um dano físico surgido durante sua participação neste estudo. Se

for necessário, os primeiros socorros serão prestados pelo próprio pesquisador no

respectivo estabelecimento da pesquisa.

Eu admito que revisei totalmente e entendi o conteúdo deste formulário de

consentimento, estando participando deste estudo de livre e espontânea vontade,

não tendo sido forçado ou coagido na minha participação. Recebi uma cópia deste

formulário de consentimento e do termo intitulado. "Direitos Humanos dos Indivíduos

nos Experimentos Médicos".

Ass. do indivíduo: ~I" ~ P Á./(k
Testemunha: dO\~ NJof IA)-, !OV -k.. tQL"".w0 data: 17/12/2001

v

Eu certifico que revisei o conteúdo deste formulário com a pessoa que

assinou acima, que na minha opinião, entendeu a explanação. Eu expliquei os riscos

e benefícios conhecidos desta pesquisa.

1 ~

Nota: É entendido que este for onsentimento não será usado por

pessoas que não entendam a língua portuguesa.



Qualquer pessoa que seja solicitada a consentir sua participação como

indivíduo em estudo de pesquisa envolvendo experiência médica, ou quem for

solicitado a consentir em nome de outro, tem direito 8".

1) Ser informado da natureza e propósito da experiência.:

2) Receber explicação dos procedimentos a serem seguidos na experiência

médica, e qualquer droga ou meio utilizado;

3) Receber uma descrição de qualquer incômodos e riscos próprios da

experiência;

4) Receber uma explicação de quaisquer benefícios próprios da

experiência, se aplicável e de sua expectativa;

5) Receber uma declaração de quaisquer procedimentos alternativos

apropriados, drogas ou meios que possam ser vantajosos para o

indivíduo e seus respectivos riscos e benefícios;

6) Ser informado dos caminhos do tratamento médico, caso seja

necessário, se surgirem complicações depois da experiência;

7) Ter a oportunidade para fazer perguntas referentes à experiência ou ao

procedimento envolvido;

8) Ser instruído que, ao consentir sua participação na experiência médica,

ele pode a qualquer momento desistir da mesma sem nenhum prejuízo;

9) Receber uma cópia do termo de consentimento usado na experiência,

com data e assinatura;

10)Ter a oportunidade de decidir em consentir ou não em submeter-se à

experiência médica, sem intervenção de qualquer elemento de força,

fraude, engano, coação pressão ou influência excessiva na sua decisão.




