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A hanseníase é uma doença crônica, infecciosa, transmissível, curável, causada 
pelo Mycobacterium leprae, responsável por uma alta carga de incapacidades 
físicas, estigma e preconceito. O objetivo foi descrever a ocorrência das 
incapacidades físicas de casos novos de hanseníase no município de Palmas - 
Tocantins no período de 2001 a 2014. Os dados foram obitidos do Sistema 
Nacional de Agravos de Notificação da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, 
oriundos das fichas de notificações compulsórias que consiste em um formulário 
padronizado com informações sociodemográficas e clínicas preenchidas por 
profissionais de saúde. No diagnóstico, o valor médio do percentual de casos 
novos com avaliação do grau de incapacidade física no momento do diagnóstico 
foi de 91,3%. O valor médio do percentual de casos com grau 0 foi de 70,1%, mas 
com redução gradativa ao longo dos anos avaliados. Para o grau 1, a média foi de 
17,3%, e houve um incremento gradativo e importante, partindo de 4,0% em 2001 
para 27,0% em 2014. O valor médio do percentual de incapacidade grau 2 foi de 
3,9%,  também com um aumento importante, de 0,88% em 2001 para 6,76 em 
2014. No momento da alta por cura, o valor médio do percentual de casos 
avaliados quanto ao grau de incapacidade física na cura foi de 53,9% no período 
de 2001 a 2014, considerado precário. Somente no ano de 2012 este indicador foi 
considerado regular, com 78,4% de avaliados. O valor médio do percentual de 
casos com grau I foi de 8,0%, com aumento de 3,1% em 2001 para 14,2% em 
2014. O valor médio para o grau 2 foi de 1,7%, com oscilações no período da 
série. Para o grau 0, verificou-se um valor médio de 44,2%, também com 
oscilações no período avaliado. De forma comparativa, os padrões do município 
ultrapassam os padrões médios do Brasil, denotando um cenário de maior 
gravidade. A situação desse indicador para o município de Palmas é mascarada 
pela precária avaliação do grau incapacidade no momento da cura. Os achados 
da pesquisa reforçam a necessidade de priorizar a atenção à hanseníase como 
condição crônica inserida na rede pública de saúde. Recomenda-se uma revisão 
na rede de atenção para ações de controle que garantam a logitudinalidade do 
cuidado. 
 
Palavras chaves: saúde da pessoa com deficiência, epidemiologia, saúde 
pública. 
 

 


