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O grau de incapacidade (GI) é um indicador empregado para a avaliação do 
Programa de Hanseníase, que monitora o grau de comprometimento em olhos, 
mãos e pés de indivíduos acometidos pela hanseníase e está relacionado 
diretamente com o tempo de evolução da doença. Este trabalho objetiva 
descrever a evolução do grau de incapacidade física (GI) de pessoas que 
concluíram a poliquimioterapia (PQT) para hanseníase, no município de Vitória da 
Conquista-BA. Estudo realizado com indivíduos que concluíram tratamento para 
hanseníase, no município de Vitória da Conquista-Bahia-Brasil entre o período de 
2001-2014. Os dados foram coletados em prontuários da unidade municipal 
especializada em atendimento para hanseníase; foram coletados dados sobre a 
Avaliação Neurológica Simplificada e considerados critérios para definição do 
Grau de Incapacidade (GI), padronizados pelo Ministério da Saúde, segundo a 
Portaria 3125/2010, vigente à época do estudo. Dos 222 sujeitos incluídos, 116 
(52,3%) não apresentavam registro do GI no diagnóstico e 145 (65,3%) na alta. 
Tendo-se em conta a dinâmica da evolução do GI do diagnóstico até o pós-alta, 
apenas 106/222 (47,75%) foram avaliados nos dois momentos. 21 (19,81%) 
apresentaram grau II no diagnóstico e 38 (17,11%) no momento do pós-alta. Do 
total, verificou-se que 21 (19,81%) progrediram com melhora do GI; 51 (48,11%) 
mantiveram o GI; 34 (32,07%) exibiram piora do GI, o que pode estar relacionado 
à uma inadequação no seguimento clínico desses sujeitos após a saída do 
registro ativo. Houve um número elevado de pessoas afetadas pela hanseníase 
que pioraram com o seu grau de incapacidade durante o curso do tratamento. Há 
necessidade de melhora na cobertura dos serviços em respeito à avalição da 
incapacidade, tanto no diagnóstico, quanto na alta. O seguimento clínico 
intensivo, principalmente de casos com piora do GI após saída do registro ativo é 
imprescindível.  
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