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Hanseníase e trabalho: 

o que tem sido publicado?

•Fonte: Fundação Carlos Chagas



O QUE JÁ SABEMOS SOBRE INCAPACIDADE E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NOS CASOS DE 

HANSENÍASE

UM DEBATE AINDA ATUAL

Retraso en el diagnóstico como factor pronóstico de discapacidad en pacientes con lepra en Paraguay. 

Estudio de casos y controles.

•Estudo do tipo caso controle que mostra o quanto atraso maior que um ano diagnóstico pode ser preditor de 

incapacidade;

Epidemiological aspects of leprosy in Juazeiro-BA, from 2002 to 2012*

•Estudo descritivo que trata de vários aspectos epidemiológicos, mas não de trabalho. Mostra também a 

necessidade de realizar redes de diagnóstico para minimizar a incapacidade.

Face ao impacto que a incapacidade produz, como já evidenciamos aqui, a discussão da incapacidade e sua 

relação com a celeridade e qualidade de diagnóstico é necessária.

Caregivers’ views on stigmatization and discrimination of people affected by leprosy in Ghana

•Estudo qualitativo que mostra a percepção dos cuidadores sobre as pessoas afetadas pela hanseníase. 

Dentre elas a questão da dificuldade de se empregar uma vez tendo tido hanseníase.









➔ Crenças e atitudes reforçadas pelo desconhecimento de que a hanseníase tem TRATAMENTO e CURA.

Tenho hanseníase, 

e agora? 
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Com tratamento, você pode manter-se trabalhando e conviver normalmente em sociedade!!!

➔ O diagnóstico de hanseníase carrega consigo experiências de estigma, preconceito e exclusão social.  

➔ A disseminação de informações sobre a manifestação da doença (lesão de pele com diminuição ou perda 
da sensibilidade); importância do tratamento precoce (interromper cadeia de transmissão e minimizar 
agravamento/sequelas); tratamento gratuito (fornecimento de medicamentos pelo SUS) constitui-se como 
estratégia importante para desmistificar a doença.



TRABALHADOR FORMAL 

.A.S, 36 anos, sexo masculino, casado, branco,

ensino médio completo, assistente administrativo e

cabeleireiro.

Encaminhado por um neurologista de uma clínica

particular para investigação de hanseníase, pois

apresentava neuropatia de causa desconhecida.

Interação com o supervisor direto, esclarecimento

sobre hanseníase, medo e estígma

SUS

DIREITOS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIOS 

TRABALHADOR INFORMAL

M.L.B, 27 anos, sexo masculino, ensino fundamental

completo, casado e pai de duas filhas, vendedor de

frutas

Equipe convida para investigação diagnóstica de

hanseníase.

A equipe não conseguia identificar este usuário.

A VIEP do distrito sanitário confirma notificação e

endereço do usuário

Abordagem multiprofissional, tratamento e adaptações

para as atividades de trabalho

Contatos sociais

SUS 

SUAS A SER MELHOR CONHECIDO 



❖ A Hanseníase PODE ser caracterizada como doença relacionada ao trabalho.

❖ Colegas de trabalho DEVEM SER CONSIDERADOS contatos de uma pessoa com diagnóstico de 
hanseníase. 

❖ O tratamento medicamentoso associado à fisioterapia são “INSUFICIENTES” para a garantia da 
funcionalidade do trabalhador com Hanseníase.

❖ O diagnóstico de Hanseníase NÃO É sinônimo de incapacidade para o trabalho.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE HANSENÍASE, 

FUNCIONALIDADE E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO



A Hanseníase PODER ser caracterizada como doença 

relacionada ao trabalho

❖ Ambientes e processos de trabalho pouco ventilados, que possibilitam contato próximo e

frequente entre os trabalhadores, podem predispor a transmissão do Mycrobacterium leprae de

trabalhador doente que não iniciou tratamento e em fases adiantadas da doença.
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COLEGAS DE TRABALHO devem ser considerados contatos de uma pessoa com diagnóstico de hanseníase e, 
portanto, serem incluídos no RASTREAMENTO DE CONTACTANTES.



❖ Estamos falando de FUNCIONALIDADE (desempenho no contexto de vida) e não de CAPACIDADE

(ambiente controlado).

❖ O tratamento medicamentoso e a fisioterapia são abordagens importantes e necessárias para o

tratamento, porém, insuficientes diante da complexidade do processo de adoecimento → considerar para

além das alterações nas ESTRUTURAS e FUNÇÕES do corpo.

❖ A hanseníase (doença) pode evoluir de diferentes formas e trazer repercussões distintas na vida das

pessoas → focar no(a) trabalhador(a) adoecido e no seu contexto de vida / trabalho e não a doença em

si, o que requer uma abordagem biopsicossocial que transcende os sintomas clínicos.

O tratamento medicamentoso associado à fisioterapia 

são INSUFICIENTES para a garantia da funcionalidade

do trabalhador com Hanseníase
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ESTADO ou CONDIÇÃO de Saúde

❖ Termo genérico adotado para se referir a

doenças (agudas ou crônicas),

perturbações, lesões ou traumatismos;

além de outras circunstâncias como

gravidez, envelhecimento, estresse,

anomalia congênita, ou predisposição

genética.

❖ São codificadas usando-se a CID-10.



A funcionalidade ou a 

incapacidade de um 

indivíduo é resultado da 

interação / relação entre 

ESTADO DE SAÚDE e 

FATORES CONTEXTUAIS 

(fatores ambientais e 

pessoais) (OMS, 2003). 
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Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF)



FARIAS, N; BUCHALLA, C.M. (2005). A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde: Conceitos, Usos e
Perspectivas. Rev Bras Epidemiol 2005; 8(2): 187-93.



❖ O diagnóstico de Hanseníase (CID A30) não necessariamente compromete a capacidade para  o trabalho.

❖ A incapacidade não está diretamente relacionada ao comprometimento neural → importante 
compreender a contribuição dos fatores contextuais (ambiente físico, social e de atitude) na 
determinação da incapacidade para o trabalho.

❖ Estratégias podem ser adotadas para favorecer/promover a funcionalidade e prevenir a incapacidade 
para o trabalho de trabalhadores com Hanseníase.
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O diagnóstico de Hanseníase NÃO É SINÔNIMO de 

incapacidade para o trabalho



Depende dos fatores contextuais: atitudes, crenças, 

serviços, sistemas, políticas … das condições de vida 

e trabalho.
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É Possível …

❖ ter deficiências sem limitações de capacidade (uma desfiguração resultante de hanseníase pode não 

ter efeito sobre a capacidade da pessoa) ...

❖ ter problemas de desempenho sem deficiências ou limitações de capacidade (indivíduo com 

hanseníase que enfrenta estigma ou discriminação nas relações interpessoais ou no trabalho) ...

❖ ter limitações de capacidade sem assistência, e nenhum problema de desempenho no ambiente 

atual (um indivíduo com limitações de mobilidade pode receber tecnologia de assistência da sociedade 

para se movimentar)...

❖ experimentar um grau de influência em direção contrária (o isolamento / institucionalização pode 

resultar em perda das habilidades sociais).
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❖ Perda de força muscular, de 

sensibilidade, presença de dor 

e ou doença NÃO deve ser 

entendido como sinônimo de 

incapacidade.

Facilitadores  X  Barreiras



❖ O trabalho é uma atividade significativa e central na vida das pessoas.

❖ O diagnóstico e o tratamento precoce da Hanseníase são indispensáveis para interrupção da cadeia de
transmissão, impedir o agravamento da doença/incapacidade e prevenir ocorrência de outros casos.

❖ A avaliação da funcionalidade/incapacidade deve considerar o estado de saúde (para além dos aspectos
clínicos da doença) → seu impacto no contexto de vida da pessoa doente.

A EXPERIÊNCIA E O PROCESSO DE ADOECIMENTO SÃO PARTICULARES A CADA PESSOA!

❖ A abordagem de fenômenos complexos e multideterminados requer mudanças de paradigmas e adoção
de novas práticas que contemplem o problema na sua complexidade → abordagem biopsicossocial.
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Considerações Finais



PRÓXIMA WEBPALESTRA


