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RESUMO
BARCELOS, Raissa Mariah Ferraz Moreira. Qualidade de vida em hanseníase: scoping
review. 2019. 132f. Dissertação – Mestrado em Enfermagem - Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá/MT, 2019.
Introdução: devido ao seu potencial incapacitante a hanseníase repercuti negativamente nos
aspectos psicológicos, sociais e físicos das pessoas com a doença diminuindo a capacidade
funcional e provocando grande impacto na Qualidade de Vida (QV). Objetivo: mapear e
sintetizar as evidências científicas relativas à Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase.
Método: trata-se de um estudo de scoping review cujo método seguiu as recomendações do
Instituto Joanna Briggs (JBI). Utilizou-se a estratégia PCC (Paciente, Conceito e Contexto) para
elaboração da pergunta norteadora e para a busca dos estudos nos seguintes recursos
informacionais: MEDLINE/ PubMed, Cochrane Central, LILACS, Scopus, CINAHL, Web of
Science, PsyINFO, Infolep e Google Scholar. Resultados: foram incluídos na revisão 55
estudos de um total de 4453 publicações recuperadas. A maioria destes buscou descrever o
impacto da doença na QV da população acometida durante o tratamento, bem como verificar a
influência que os graus de incapacidade possuem nessa avaliação. Somente 9% (n=5) dos
estudos utilizaram a avaliação da QV como desfecho de interesse após intervenção. Nas
amostras predominou o sexo masculino e idade entre 18 e 60 anos. Observou-se que 88,1% dos
estudos eram desenhos epidemiológicos de corte transversal; a maior prevalência das
publicações ocorreu entre 2011 e 2016; 67,3% dos autores dos estudos não definiram o conceito
de qualidade de vida adotado na investigação e 50,9% dos estudos avaliaram a QV utilizando
o questionário WHOQoL-Bref; não foi encontrado nenhum instrumento específico para
avaliação da QV de pessoas com hanseníase. Conclusão: a percepção da QV se apresentou
alterada na maioria dos estudos incluídos na atual revisão e a dimensão física foi
frequentemente a mais prejudicada; características relacionadas à evolução da doença, tais
como reações hansênicas, incapacidades, formas multibacilares, deformidades, estigma e dor,
foram apontadas como influenciadoras da avaliação da QV; estudos que incluíram pacientes
com diagnóstico precoce relataram altos escores condizentes com baixo impacto na QV; há
escassez de estudos sobre a QV da população menor de 15 anos com hanseníase, assim como
são poucos os estudos que incluem a avaliação da QV como medida de desfecho investigada
em pesquisas de intervenção.
Palavras-chave: Hanseníase. Qualidade de Vida. Revisão.

RESUMEN
BARCELOS, Raissa Mariah Ferraz Moreira. Calidad de vida en la lepra: scoping review.
2019. 132h. Disertación – Maestría en Enfermería – Programa de Posgrado en Enfermería,
Universidad Federal de Mato Grosso, Cuiabá/MT, 2019.

Introducción: debido a su potencial incapacitante, la lepra repercute negativamente en los
aspectos psicológicos, sociales y físicos de las personas con dicha enfermedad, reduciendo su
capacidad funcional y provocando un gran impacto en la calidad de vida (QOL). Objetivo:
mapear y sintetizar la evidencia científica relacionada con la Calidad de Vida de personas con
lepra. Método: se trata de un estudio de scoping review cuyo método siguió las
recomendaciones del Instituto Joanna Briggs (JBI). Se utilizó la estrategia PCC (Paciente,
Concepto y Contexto) para elaborar la pregunta orientadora y buscar los estudios en los
siguientes recursos de información: MEDLINE/PubMed, Cochrane Central, LILACS, Scopus,
CINAHL, Web of Science, PsyINFO, Infolep y Google Scholar. Resultados: se incluyeron 55
estudios de 4453 publicaciones recuperadas en la revisión. La mayoría de estos buscaban
describir el impacto de la enfermedad en la QOL de la población afectada durante el
tratamiento, así como chequear la influencia que los grados de discapacidad tienen en esta
evaluación. Solo el 9% (n=5) de los estudios utilizaron la evaluación de la QOL como resultado
de interés después de la intervención. En las muestras, predominaron los varones con edad entre
18 y 60 años. Se notó que el 88,1% de los estudios eran diseños epidemiológicos de corte
transversal; la mayor prevalencia de publicaciones ocurrió entre 2011 y 2016; el 67,3% de los
autores del estudio no definieron el concepto de calidad de vida adoptado en la investigación y
el 50,9% de los estudios evaluaron la QOL utilizando el cuestionario WHOQOL-Bref; no se
encontró ningún instrumento específico para evaluar la QOL de personas con lepra.
Conclusión: la percepción de la QOL se alteró en la mayoría de los estudios incluidos en la
revisión actual y la dimensión física fue a menudo la más perjudicada; se señalaron las
características relacionadas con la evolución de la enfermedad, tales como las reacciones a la
lepra, las discapacidades, las formas multibacilares, las deformidades, el estigma y el dolor,
como influyentes en la evaluación de la QOL; los estudios que incluyeron pacientes con
diagnóstico temprano informaron puntajes altos consistentes con el bajo impacto en la QOL;
hay escasez de estudios sobre la QOL de la población menor de 15 años con lepra, así como
pocos estudios que incluyan la evaluación de la QOL como una medida de resultado estudiada
en investigaciones de intervención.
Palabras clave: Lepra. Calidad de Vida. Revisión.

ABSTRACT
BARCELOS, Raissa Mariah Ferraz Moreira. Quality of life in leprosy: scoping review. 2019.
132pp. Dissertation – Master Degree in Nursing – Graduate Program in Nursing, Federal
University of Mato Grosso, Cuiabá/MT, 2019.

Introduction: due to its disabling potential, leprosy has a negative impact on the psychological,
social and physical aspects of people with this disease, decreasing their functional capacity and
provoking a great impact on Quality of Life (QOL). Objective: to map and synthesize the
scientific evidence related to the Quality of Life of people with leprosy. Method: this is a
scoping review study whose method followed the recommendations of the Joanna Briggs
Institute (JBI). We used the PCC strategy (Patient, Concept and Context) to elaborate the
guiding question and to search the studies in the following information resources:
MEDLINE/PubMed, Cochrane Central, LILACS, Scopus, CINAHL, Web of Science,
PsyINFO, Infolep and Google Scholar. Results: we included 55 studies from 4453 retrieved
publications in the review. Most of these sought to describe the impact of this disease on the
QOL of the affected population during treatment, as well as to check the influence that the
degrees of disability have on this evaluation. Only 9% (n=5) of the studies used the QOL
evaluation as the outcome of interest after intervention. In the samples, there was a
predominance of males aged between 18 and 60 years. We noted that 88.1% of the studies were
typified as cross-sectional epidemiological designs; the highest prevalence of publications took
place between 2011 and 2016; 67.3% of the study authors did not define the concept of quality
of life adopted in the investigation and 50.9% of the studies evaluated QOL using the
WHOQOL-Bref questionnaire; no specific instrument was found to evaluate the QOL of people
with leprosy. Conclusion: the perception of QOL was altered in most studies included in the
current review and the physical dimension was often the most impaired; characteristics related
to the evolution of the disease, such as leprosy reactions, disabilities, multibacillary forms,
deformities, stigma and pain, were highlighted as influencing factors on the QOL evaluation;
studies that included patients with early diagnosis reported high scores consistent with low
impact on QOL; there is a shortage of few studies on the QOL of the population under 15 years
of age with leprosy, as well as there are few studies that include the QOL evaluation as an
outcome measure investigated in intervention research.
Keywords: Leprosy. Quality of Life. Review.
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1

INTRODUÇÃO
A hanseníase é considerada uma doença infectocontagiosa, crônica, negligenciada e

estigmatizante. Os avanços no tratamento e a implementação de estratégias para o seu controle
reduziram significativamente a prevalência da doença em todo o mundo, contudo a magnitude
e o alto poder incapacitante mantêm a doença como um problema de saúde pública ainda em
alguns países (WHO, 2017).
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que em 2017 foram registrados
210.671 novos casos de hanseníase em 150 países, o que representa uma taxa de detecção de
2,77 casos por 100 mil habitantes. Índia, Brasil e Indonésia possuem os índices mais
preocupantes da doença, concentrando 80,2% dos novos casos (WHO, 2018).
O Brasil, em 2017, registrou 92,3% dos casos novos do continente americano (26.875 casos
novos), sendo o país considerado como de alta carga para a doença, bem como o segundo com
o maior número de casos novos registrados no mundo, ficando atrás somente da Índia (126.164
casos novos) (WHO, 2018).
Mesmo seguindo a tendência mundial de estabilização da detecção de casos novos, destacase que no Brasil esta ocorre em patamares elevados, com distribuição heterogênea e geralmente
associada à vulnerabilidade social nas diferentes regiões brasileiras, de forma que as regiões
Centro-Oeste (30,02/100.000hab), Norte (28,70/100.000hab) e Nordeste (19,30/100.000hab)
registram as maiores taxas de detecção de casos novos, bem distantes das taxas registradas nas
regiões Sudeste (4,17/100.000hab) e Sul (2,84/100.000hab) (BRASIL, 2017)
O estado de Mato Grosso registrou o maior número de casos novos entre os estados em
2017 (3.294 casos novos), sendo responsável por 66,4% de todos os casos novos na região
Centro-Oeste, contudo foi o que menos realizou avaliações de grau de incapacidade no
momento do diagnóstico, bem como o que registrou a segunda maior taxa de detecção já com
GI2 no momento do diagnóstico (44,85/ 100.000hab), ficando atrás somente do Tocantins
(70,31/100.000 hab.) (BRASIL, 2017).
Assim, a transmissão ativa da doença associada à dificuldade evidente em realizar o
diagnóstico na fase inicial da doença no território brasileiro resulta em um grande contingencial
de pacientes expostos às manifestações clínicas avançadas, principalmente incapacidades
físicas que constituem ponto crítico envolvido na morbidade e cronicidade da enfermidade,
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visto sua capacidade de causar limitação de atividades, diminuição da capacidade de trabalho,
danos sociais e psicológicos e, consequentemente, forte impacto na qualidade de vida dos
doentes e de suas famílias (LUSTOSA et al., 2011; MACIEL; FERREIRA, 2014; MARTINS
et al., 2008; BRASIL, 2018).
A Qualidade de Vida (QV) é um conceito recente na área da saúde que reflete um
movimento no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas e a
diminuição da morbimortalidade ou o aumento da expectativa de vida; abrange muitos
significados e pode ser abordado em diferentes perspectivas, seja no contexto cultural, social,
histórico, econômico ou no âmbito clínico, de modo que diferentes definições podem ser
encontradas na literatura (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).
O conceito amplamente divulgado da OMS refere que QV é a percepção do indivíduo
de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive, bem como
em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, e sua avaliação inclui
aspectos relacionados à saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações
sociais, as crenças pessoais e a relação com as características do meio ambiente (WHOQOL,
1995).
Utiliza-se também o conceito Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS), este
menos genérico que o citado anteriormente, abrangendo principalmente os domínios físico
(capacidade funcional e para o trabalho), psicológico (satisfação, bem-estar, autoestima,
ansiedade, depressão) e social (reabilitação, lazer, interação social/familiar) (GILL;
FEINSTEIN, 1994; ANDRESEN; MEYERS, 2000).
Avaliar a QV e a QVRS com o exame físico e os exames complementares constitui aspecto
relevante na assistência aos agravos de saúde, pois além de servir para verificação dos impactos
causados pelas doenças em si e pelas intervenções de cuidados facilita a compreensão das
condições subjetivas e psicossociais que também estão envolvidas no controle destas,
incentivando a instituição de medidas de promoção da saúde e o aperfeiçoamento de políticas
públicas voltadas a determinados agravos (SILVA et al., 2019). (LUSTOSA et al., 2011;
SOUZA et al., 2018a; MONTE; PEREIRA, 2015; LEITE et al., 2015; MACIEL; FERREIRA,
2014).
Nesse contexto, ao considerar que a gravidade da hanseníase não está relacionada somente
à infecção pelo bacilo, mas também por todo o impacto social, emocional e psíquico envolvidos
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no contexto de adoecimento (BITTENCOURT et al., 2010; EIDT, 2004) e que as experiências
vivenciadas pelos indivíduos com a doença (tais como longo período de tratamento, reações
hansênicas, dor, estigma, incapacidade) são consideradas fatores ou medidas específicas que se
relacionam intrinsecamente com a qualidade de vida, questiona-se: Quais as evidências
disponíveis na literatura sobre QV de pessoas com hanseníase? E mais especificamente: Quais
instrumentos são utilizados para avaliar a QV de pessoas com hanseníase? Quais os domínios
da QV que são mais afetados pela hanseníase? Quais as variáveis que mais influenciam para
uma menor QV de pessoas com hanseníase? Quais as principais recomendações realizadas
para a promoção da QV de pessoas com hanseníase?
Uma pesquisa realizada no Cochrane Database of Systematic Reviews e na JBI Database
of Systematic Reviews and Implementation Reports, em março de 2018, mostrou que não
há revisões atuais ou em andamento relacionadas à avalição da QV de pessoas com hanseníase.
Nesse contexto, considerando a ausência de revisões sobre a temática, a importância da
medida da QV como ferramenta auxiliar na avaliação em saúde, principalmente por
proporcionar visibilidade às demandas que ultrapassam o aspecto biomédico da doença, a
detecção anual significativa de novos casos da doença no Brasil, sobretudo em nosso estado,
bem como o impacto causado pelas repercussões físicas, sociais e psicológicas da hanseníase,
o presente estudo é proposto com a finalidade mapear e sintetizar as evidências a respeito da
QV de pessoas com hanseníase.
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2

JUSTIFICATIVA

A hanseníase se configura como preocupação global e apresenta graves repercussões no
território brasileiro (WHO, 2018). Apesar de curável constitui um problema de grande
relevância no âmbito da saúde pública, visto sua capacidade de modificar a vida, as relações
sociais e familiares do indivíduo por ela acometido (GAUDENCI et al., 2015).
Estudos apontam que pessoas com hanseníase apresentam QV significativamente menor
quando comparadas a populações com outras dermatoses (AN et al., 2010; ATTAMA et al.,
2016) e a população em geral (BROUWERS et al., 2011; JOSÉ et al., 2016; MANKAR et al.,
2011; TSUTSUMI et al., 2007; JOSEPH; RAO, 1999).
Fatores como a evolução crônica e silenciosa, capacidade de provocar lesões incapacitantes
e deformidades e a manutenção do estigma histórico relacionado à doença são frequentemente
associados a esses resultados por acarretarem prejuízos físicos, sociais, econômicos e
psicológicos, que por sua vez impactam de maneira relevante na percepção de QV desses
indivíduos (SANTOS et al., 2015; GAUDENCI et al., 2015).
A avaliação da qualidade de vida é considerada eficiente complemento para as avaliações
clínicas e laboratoriais dos estados de saúde, dada a sensibilidade desta quanto à evolução da
doença, às intervenções terapêuticas e à satisfação com o tratamento, além de contribuir para
melhorar a compreensão da perspectiva do paciente sobre o impacto da doença (CAMPOLINA;
CICONELLI, 2006).
Assim sendo, entende-se que a inclusão da avaliação da QV no contexto do atendimento
aos pacientes com hanseníase subsidia uma assistência mais abrangente, pois ao considerar a
doença em toda a sua complexidade e multidimensionalidade facilita a compreensão das
condições subjetivas e psicossociais que também estão envolvidas no controle da doença
(LUSTOSA, 2011; WHO 2016; SOUZA et al, 2018; MONTE; PEREIRA, 2015; LEITE 114 et
al; 2015; MACIEL; 2014).
Desta forma, justifica-se a realização deste estudo e ressalta-se que sua relevância consiste
na possibilidade de que, a partir de seus resultados, seja possível maximizar as reflexões acerca
da relevância do impactos da hanseníase na QV, como também subsidiar uma visão ampliada
das demandas físicas, psíquicas, sociais e ambientais para as quais os profissionais de saúde
devem estar atentos e apresentar resolutividade.
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3

OBJETIVO

Mapear e sintetizar a produção científica sobre qualidade de vida de pessoas com
hanseníase.

3.1

Objetivos específicos

•

Buscar e selecionar estudos que investigaram a sobre a qualidade de vida de
pessoas com hanseníase;

•

Caracterizar a produção científica selecionada quanto às características
bibliométricas e de avalição da Qualidade de Vida;

•

Contextualizar a evidência produzida sobre QV de pessoas com hanseníase.
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4

4.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Hanseníase

4.1.1

Agente etiológico, classificação, diagnóstico e tratamento

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, negligenciada e estigmatizante.
O Mycobacterium leprae, seu agente etiológico, é um bacilo intracelular obrigatório de alta
infecciosidade e baixa patogenicidade, com predileção por células da pele e nervos periféricos;
este se reproduz muito lentamente, em média de 12 a 14 dias, e seu período de incubação médio
é de 2 a 5 anos, podendo chegar a 20 anos (WHO, 2017).
A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente pelas vias aéreas superiores,
por meio do convívio de um indivíduo bacilífero não tratado com um indivíduo suscetível,
estabelecendo-se uma relação inversa entre a distância do caso índice com o aumento do risco
para desenvolver a doença, de forma que os contatos são alvos importantes para interromper a
cadeia de transmissão da hanseníase (MOET et al., 2006; MARTINS et al., 2005;
RODRIGUES; LOCKWOOD, 2011; BRATSCHI et al., 2015).
Os sinais e sintomas da doença são de caráter dermatológico, incluindo manchas
hipocrômicas e eritematosas, placas, infiltrações, tubérculos e nódulos, localizadas em qualquer
lugar do corpo, com maior frequência em face, orelhas, nádegas, membros e dorso, e/ou
neurológico, incluindo hipoestesia, anestesia ou hiperestesia decorrentes das lesões nos nervos
periféricos nos olhos, mãos e pés, além de diminuição da força muscular, principalmente nas
pálpebras e nos membros (AZULAY, 2013; BRASIL, 2016).
A resposta imunológica do hospedeiro ao M. leprae é o fator responsável pela resistência
à doença, bem como pelas diversas formas clínicas, permitindo grande variação dos sinais e
sintomas na evolução e no prognóstico. Desse fato originaram inúmeras classificações, sendo
as mais conhecidas a classificação de Ridley e Jopling, a de Madri e a operacional da OMS. A
primeira é frequentemente utilizada em pesquisas e as duas últimas na prática clínica
(BARRETO et al., 2014).
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A classificação de Madri proposta durante o Congresso Internacional de Leprologia, em
1953, considera dois polos estáveis e opostos: o virchowiano e o tuberculoide, e dois grupos
instáveis: indeterminado e o dimorfo. Na classificação proposta por Ridley e Jopling, em 1966,
são descritas as formas Tuberculoide (TT), Borderline (B), Virchowiana (VV) e indeterminada
(I). A forma B é subdividida em Borderline-Borderline (BB), Borderline-Virchowiana (BV) e
Boderline-tuberculoide (BT) (AZULAY, 2013).
Para fins de tratamento é realizada a classificação operacional do caso de hanseníase
com base no número de lesões cutâneas, seguindo os seguintes critérios: casos com até 5 lesões
de pele são considerados paucibacilares (PB), que incluem as formas I, TT e BT da classificação
de Ridley-Jopling; e casos com mais de 5 lesões de pele são considerados multibacilares (MB),
que incluem as formas BB, BV e VV (BRASIL, 2010; 2016).
O diagnóstico de caso de hanseníase é essencialmente clínico (LASTORIA; ABREU,
2014; RICHARDUS; OSKAM, 2015). Segundo o MS, toda pessoa que apresente um ou mais
dos seguintes sinais cardinais: a) lesão(ões) e/ou área(s) da pele com alteração da sensibilidade
térmica e/ou dolorosa e/ou tátil; b) espessamento de nervo periférico, associado a alterações
sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas; ou c) presença de bacilos M. leprae, confirmada na
baciloscopia de esfregaço intradérmico ou na biopsia de pele, é considerada como caso de
hanseníase e necessita de tratamento com Poliquimioterapia (PQT). Em menores de 15 anos,
dada a dificuldade de aplicação e interpretação dos testes de sensibilidade, há necessidade de
exame criterioso e por esse motivo é recomendada, conforme portaria ministerial n. 3.125/2010,
a aplicação do Protocolo Complementar de Investigação Diagnóstica de Casos de Hanseníase
em Menores de 15 anos - PCID < 15 para realização do diagnóstico (BRASIL, 2010; BRASIL,
2016).
O tratamento é realizado em regime ambulatorial, sendo recomendada uma combinação
de drogas antimicrobianas que visa prevenir a resistência medicamentosa, diminuir rapidamente
a carga bacilar e interromper a transmissão. Para pacientes PB é indicado o esquema rifampicina
e dapsona; e os pacientes MB recebem rifampicina, clofazemina e dapsona (BRASIL, 2016).
A alta por cura, em que o termo “cura” corresponde ao restabelecimento da saúde em
função de um tratamento bem-sucedido com o desaparecimento dos sinais e sintomas clínicos
que caracterizam a enfermidade, é dada para pacientes com classificação operacional PB após
a administração de seis doses supervisionadas em até nove meses. Pacientes MB recebem alta
por cura após 12 doses supervisionadas em até 18 meses (BRASIL, 2016).
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4.1.2

Recidiva

A recidiva da hanseníase é definida como ocorrência de sinais de atividade clínica da
doença, após a alta por cura, afastada a possibilidade de estados reacionais. Pacientes PB são
considerados casos de recidiva quando apresentam comprometimento da função neural, lesões
novas e/ou agravamento de lesões anteriores e que não respondem com corticosteroide por pelo
menos 90 dias. Os pacientes MB apresentam as mesmas alterações descritas para os
paucibacilares, acrescentadas de resultados de exames baciloscópicos e/ou histopatológicos
compatíveis com as formas ativas da doença, e ainda não respondem ao uso de corticosteroide
e/ou talidomida para o tratamento (BRASIL, 2016).
As recidivas em hanseníase podem ocorrer devido a uma classificação operacional
inicial incorreta, persistência bacilar, resistência medicamentosa ou reinfecção. Em 2017, o
Brasil foi o país com maior número de recidivas, 1.734 casos (54,3% de 3.192 casos a nível
mundial) (WHO, 2018).

4.1.3

Reações Hansênicas

A característica crônica e evolutiva da hanseníase se dá pelo fato de o bacilo da
hanseníase apresentar um período de incubação de dois a cinco anos, podendo em alguns casos
chegar a 20 anos. Contudo, durante a evolução da doença (antes, durante ou após o tratamento),
10% a 50% dos casos desenvolvem complicações inflamatórias agudas resultantes de alterações
no equilíbrio imunológico entre hospedeiro e o bacilo, as denominadas reações hansênicas
(BRASIL, 2016; ALENCAR et al., 2013; TEIXEIRA et al., 2010; MONTEIRO et al., 2013;
MOSCHIONI et al., 2010; BOECHAT; PINHEIRO, 2012).
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As reações hansênicas ocorrem principalmente nas formas multibacilares, em episódios
únicos ou de forma recorrente com duração de meses, e são classificadas em tipo I e tipo II. A
reação tipo I ou reação reversa (RR) ocorre, principalmente, nas formas clínicas com certo grau
de imunidade, geralmente durante o tratamento, e caracteriza-se pelo aparecimento de novas
lesões na pele (manchas ou placas), infiltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas,
com ou sem espessamento, e dor de nervos periféricos, causando desconforto e alterações
sensitivo-motoras nas regiões inervadas pelo tronco neural atingido pela reação (BALAGON
et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2010; HUNGRIA et al., 2017).
A reação tipo II ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) é a manifestação clínica mais
frequente em pacientes com alto índice bacteriano e com imunidade celular deficiente contra o
M. leprae (SCOLLARD et al., 2006; PACHECO; AIRES; SEIXAS, 2014; VÉRAS et al.,
2012). Caracteriza-se por nódulos subcutâneos dolorosos, eritematosos, dolorosos à palpação
ou até mesmo espontaneamente, que podem evoluir para vesículas, pústulas, bolhas ou úlceras
acompanhadas ou não de febre, dores articulares e mal-estar generalizado, podendo causar
também artrite, glomerulonefrite, orquite, anemia e vasculites (NASCIMENTO, 2013; VAN
BRAKEL et al., 2010).
As reações hansênicas são consideradas as maiores complicações nos pacientes com
diagnóstico de hanseníase, além de figurarem como a principal causa de incapacidades e
deficiências permanentes, e uma influência negativa que contribui para o agravamento da
qualidade de vida dos portadores de hanseníase em razão da grande repercussão destas nas
condições físicas, psicológicas, sociais e econômicas de seus portadores, visto que podem
produzir dor, deformidades e abstenções ao trabalho (SILVA; GRIEP, 2007; TEIXEIRA et al.,
2010; LOOSE et al., 2017).
A identificação e o manejo das reações hansênicas constituem um desafio, e este é ainda
maior quando os quadros reacionais são tardios, ou seja, após a alta medicamentosa, devido à
dificuldade do diagnóstico, sendo esta muitas vezes confundida com os quadros de recidiva;
revela também a relevância do acompanhamento longitudinal dos serviços de saúde mesmo
após a alta e exclusão dos registros oficiais (TEIXEIRA et al., 2010; MONTEIRO et al., 2013;
ALMEIDA et al., 2013; ANTUNES, et al., 2013).
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4.1.4

Incapacidades Físicas

As incapacidades físicas na hanseníase são importantes sinalizadores do diagnóstico
tardio. Ressalta-se, portanto, que o tratamento precoce do paciente é fundamental para curá-lo,
para prevenir as deficiências e incapacidades, interromper a fonte de infecção, bem como para
controle da endemia e eliminação da hanseníase (WHO, 2016).
Em 2017, 12.189 casos foram diagnosticados com Grau de Incapacidade 2 (GI2) em
todo o mundo (WHO, 2018). O continente americano ocupa o terceiro lugar em casos com
17,6% (2.149 casos) da ocorrência de GI2 mundial. Em primeiro lugar está a região do Sudeste
da Ásia (6.513 casos), seguida da África com 2.911 casos (WHO, 2017).
No Brasil, dados do SINAN revelam que em 2017 dos 25.862 novos casos de
hanseníase, 8.132 possuíam algum grau de incapacidade instalada no momento do diagnóstico
(6.263 Grau 1 e 1.869 Grau 2). Destaca-se, além disso, que os números poderiam ser maiores
devido ao fato de que 2.017 dos casos novos que iniciaram tratamento no ano de 2017 sequer
passaram por avaliação para verificar a presença de algum grau de incapacidade física
(DATASUS, 2018).
O potencial incapacitante da hanseníase está relacionado ao dano neural, que pode se
manifestar de diversas formas e evoluir para irreversibilidade. Mundialmente, estima-se que
mais de três milhões de pessoas estejam vivendo com incapacidades1 decorrentes da hanseníase
(WHO, 2016).
Presente nas diversas formas da doença e frequente nos estados reacionais, o
acometimento dos nervos periféricos (neuropatia periférica) pode ocorrer por meio de três
1

A OMS, por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF),

conceitua incapacidade como o resultado da interação de três aspectos: 1- A disfunção apresentada pelo indivíduo;
2- A limitação de suas atividades e a restrição na participação social; e 3- Os fatores ambientais que podem atuar
como barreiras para o desempenho das atividades e da participação social. A CIF apresenta-se dividida em funções
do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação e fatores ambientais. O comprometimento desses
componentes implica a existência de deficiências (alterações nas funções ou estruturas do corpo), limitação de
atividade (dificuldades na execução de atividades) ou restrição de participação (problemas enfrentados ao se
envolver em situações de vida) (WHO, 2013; RUARO et al., 2012).
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mecanismos: 1) Lesões decorrentes do efeito direto da infecção das células pelo bacilo; 2)
Lesões consequentes de processos inflamatórios e imunogênicos; e 3) Devido a edema e
processos mecânicos (VAN BRAKEL et al., 2007).
Os nervos afetados evoluem com perda funcional, incluindo as funções mediadas por
fibras sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas, sendo as alterações sensitivas as mais comuns
e mais precoces. Geralmente, o processo se manifesta de forma aguda, acompanhado de dor
intensa e edema. No início, não há comprometimento funcional do nervo e frequentemente
torna-se crônico determinando a perda da capacidade de suar, ocasionando o ressecamento na
pele, a perda de sensibilidade, causando dormência, e também a perda da força muscular,
resultando em paralisia nas áreas inervadas pelos nervos comprometidos, o que resulta em
deformidades permanentes e incapacidades (BRASIL, 2008).
Segundo a OMS, existem cinco incapacidades físicas comuns que afetam o cotidiano de
pessoas que tiveram hanseníase:
(1) Dificuldade para fechar os olhos: a falta de força muscular para fechar os
olhos faz com que a córnea fique exposta. Isso causa ressecamento e danifica a córnea,
levando à ulceração. Essas úlceras cicatrizam, porém, úlceras cicatrizadas também
interferem na visão, levando, eventualmente, à cegueira. (2) Diminuição de
sensibilidade nas mãos: a dormência é geralmente acompanhada de diminuição de
sudorese e, consequentemente, ressecamento extremo da pele. Juntos, eles levam a
feridas recorrentes, rachaduras e ulceração. Estas, por sua vez, levam à infecção crônica,
rigidez e perda de tecido, tornando a mão mais e mais incapacitada. (3) Fraqueza
muscular e deformidade das mãos: a fraqueza muscular é uma incapacidade em si, mas
frequentemente leva a contraturas e deformidades permanentes com o tempo. (4)
Diminuição de sensibilidade e ulceração nos pés: os mesmos problemas de
ressecamento, feridas recorrentes (resultante, especialmente, da deambulação),
rachaduras e ulceração ocorrem no pé anestésico. As complicações tardias incluem a
infecção crônica (osteomielite), que às vezes exige amputação. (5) Fraqueza muscular
e deformidade dos pés: a fraqueza muscular afetando os artelhos é bastante comum,
mas, geralmente, não afeta a deambulação. O pé caído leva a problemas na deambulação
(OMS, 2010, p.41-42).

O grau de incapacidade deve ser determinado para cada novo caso de hanseníase, até o
ano de 2002 as incapacidades físicas em hanseníase eram classificadas em grau 0, 1, 2 e 3,
considerando uma escala que variava de nenhum comprometimento físico, comprometimento
leve, moderado e grave, respectivamente.
Atualmente, o GI varia de zero a dois, sendo determinado pelo maior grau de
incapacidade aferido em qualquer seguimento corporal, neste o grau zero corresponde à
ausência de incapacidade decorrente da hanseníase. o GI1 corresponde à diminuição ou perda
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da sensibilidade em olhos, mão e pés; e o GI2 a presença de alterações em olhos (lagoftalmo,
ectrópio, entrópio, triquíase, opacidade corneana central, iridociclite e/ou não conta dedos a 6
metros ou acuidade visual <0,1 ou 6:60, excluídas outras causas), mãos (lagoftalmo, ectrópio,
entrópio, triquíase, opacidade corneana central, iridociclite e/ou não conta dedos a 6 metros ou
acuidade visual <0,1 ou 6:60, excluídas outras causas.) ou pés (deficiência(s) visível(eis)
causada(s) pela hanseníase, como garras, reabsorção óssea, atrofia muscular, pé caído,
contratura e feridas (BRASIL, 2016).
A idade avançada, a classificação operacional MB, o baixo grau de escolaridade, falta de
acesso aos serviços de saúde e a presença de episódios reacionais estão associados a um maior
risco de desenvolver alguma incapacidade física decorrente da hanseníase (MOSCHIONI et al.,
2010; NARDI et al., 2012; MONTEIRO et al., 2013).
As incapacidades físicas de forma geral estão relacionadas ao processo inflamatório do
organismo com o objetivo de destruir o bacilo ou as células parasitadas por ele ou à falta de
cuidados preventivos. Assim, ressalta-se a relevância de que todas as pacientes com diagnóstico
de hanseníase sejam submetidas à avaliação neurológica e à avaliação do grau de incapacidade
física no momento do diagnóstico, da alta por cura e mesmo após esta, haja vista que prevenir
as incapacidades físicas é a melhor estratégia para melhorar a QV das pessoas que têm ou
tiveram hanseníase (RAMOS; SOUTO, 2010; MONTEIRO et al., 2013; BRASIL, 2016;
BRASIL, 2008).
Reforça-se a necessidade de implementar estratégias mais efetivas para o diagnóstico
precoce e a quebra da cadeia de transmissão da doença, uma vez que as formas mais precoces
de hanseníase apresentaram impacto negativo reduzido sobre a QVRS. Além disso, o
diagnóstico tardio implica o estabelecimento de formas graves e incapacitantes de hanseníase,
associadas a uma baixa QVRS, mesmo em um paciente curado.

4.1.5

Dor

A sintomatologia dolorosa está entre as mais incapacitantes da hanseníase (PUCCI et
al., 2011). A dor neuropática – causada por lesão ou doença que acomete o sistema nervoso
periférico – é caracterizada por quadro de dor em choques elétricos, formigamento, queimor,
sensação de frio doloroso e aperto em compressão na área afetada, sendo altamente prevalente
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entre os pacientes com hanseníase (RAICHER, 2017; THAKUR et al., 2015; REIS et al., 2013),
podendo ocorrer antes, durante ou até mesmo após a PQT, principalmente se forem
diagnosticados tardiamente (STUMP et al., 2004), contudo é considerada uma sequela de longo
prazo da doença, visto o percentual elevado de pacientes que a desenvolvem após o término do
tratamento, ou seja, que já foram considerados curados e já haviam recebido alta cuidados de
saúde (RAICHER, 2017; POSSO et al., 2016; CHEN et al., 2012).
Pertencer ao gênero masculino, possuir forma clínica virchowiana, tempo de diagnóstico
superior a um ano, tratamento PQT/MB, presença de incapacidades já no diagnóstico da doença
e a ocorrência de reações hansênicas tipo II constituem fatores de risco para o desenvolvimento
da dor neuropática relacionada à hanseníase (CHEN et al., 2012; SAUNDERSON et al., 2008;
REIS et al., 2013).
Assim como em outras doenças que causam a neuropatia periférica, a presença de dor
neuropática na hanseníase representa impacto considerável nas atividades diárias e,
consequentemente, na qualidade de vida (LASRY-LEVY et al., 2011; SANTOS et al., 2016),
de forma que o diagnóstico e o tratamento precoce da hanseníase são imprescindíveis para
barrar a progressão da doença, suas repercussões nos pacientes e, provavelmente, o
desenvolvimento da dor neuropática (REIS et al., 2013; RAICHER, 2017).

4.1.6

Estigma

A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade, historicamente ligada à
exclusão, preconceito, estigma e castigo, pois foi considerada por séculos como incurável e
mutiladora, cheia de mitos e geradora de isolamento dos doentes (EIDT, 2000), de forma que a
doença só pode "ser compreendida e abordada se considerada em suas dimensões social,
religiosa, histórica, e sob a influência do estigma e das crenças” (SAVASSI, 2010, pg. 19).
Durante muito tempo, a exclusão autoritária dos leprosos foi praticada como
justificativa de medida de proteção ou para o bem-estar da comunidade. Até a década de 1940,
o isolamento das pessoas doentes e o uso do óleo fitoterápico chaulmoogra eram as estratégias
de profilaxia e de tratamento utilizadas para hanseníase. O isolamento dos doentes e a separação
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do núcleo familiar, por meio do tripé profilático da hanseníase (leprosários, dispensários e
preventórios), permaneceram mesmo após a descoberta dos primeiros tratamentos com
sulfonas, causando consequências sociais e psicológicas graves aos pacientes isolados e seus
familiares (SAVASSI, 2010).
A partir da década de 1950, o internamento das pessoas com hanseníase nos hospitaiscolônia passou a ser questionado a nível mundial. O isolamento passou a não ser mais de cunho
fundamental no tratamento da hanseníase devido aos bons resultados até então alcançados com
o tratamento com as sulfas, sendo somente realizado nos casos contagiosos e por tempo
necessário para a regressão clínica do quadro, após o paciente poderia ser tratado nos
dispensários. No entanto, no Brasil, somente em 1962 com o Decreto nº 968, de 7 de maio, o
isolamento foi considerado extinto, sendo este realizado ainda até 1967 em alguns estados
brasileiros (PINTO NETO et al., 2000; MACIEL; FERREIRA, 2014)
O estigma relacionado à hanseníase é considerado um fenômeno que repercuti tanto em
países endêmicos como em não endêmicos e afeta os indivíduos acometidos pela doença
diminuindo sua qualidade de vida, bem como a eficácia do controle da hanseníase (TSUTSUMI
et al., 2007; VAN BRAKEL et al., 2010; MORGADO et al., 2017; PALMEIRA et al., 2013).
A literatura aponta a existência de dois tipos de estigma: o estigma público definido como
a percepção de um grupo/sociedade de que um indivíduo é socialmente inaceitável, em razão
das características físicas ou pessoais associadas a reações negativas e à desvalorização do
indivíduo; e o autoestigma em que o indivíduo em condição estigmatizante torna-se consciente
dos estereótipos negativos sobre seu transtorno, concorda com eles e os aplica a si próprio. Esse
último é central para as condições psicológicas dos indivíduos e pode resultar em diminuição
de autoestima e autoeficácia, percepção de descrédito, sentimentos de vergonha, culpa,
angústia, raiva ou autorreprovação, restrição à participação social, ao desemprego e ao baixo
rendimento, como também interferir na procura pelo tratamento (CORRIGAN; WATSON,
2002; CORRIGAN et al., 2006).
Existem quatro componentes que compõem o processo de estigmatização: 1) Os indícios
que constituem indicadores da presença da doença; 2) Os estereótipos definidos como crenças
generalizadas sobre o grupo ou o indivíduo; 3) O preconceito que se refere às emoções
associadas aos estereótipos e são respostas negativas a esses estereótipos; e 4) A discriminação
relacionada a comportamentos ativos de exclusão ou evitamento, sendo mais influenciada pelo
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preconceito do que pelos estereótipos (CORRIGAN; WATSON, 2002; CORRIGAN et al.,
2006).
A atitude das outras pessoas pode fazer com que o indivíduo com autoestigma desenvolva
uma autoimagem negativa que age como um fator desencadeador de sofrimento psíquico,
prejudicando a sua autoestima, a autoeficácia e a participação social, que resultam em
estratégias inadequadas de enfrentamento, tais como ocultar a doença e não procurar
tratamento. Estas, por sua vez, impactam negativamente a qualidade de vida e geram
possibilidades do desenvolvimento de ansiedade e depressão (CASTRO, 2013; SINGH, 2012).
O estigma sofrido pela pessoa acometida pela hanseníase é mantido mesmo após a
descoberta da cura da enfermidade (EIDT, 2000; SILVEIRA et al., 2014; TSUTSUMI et al.,
2007; VAN BRAKEL et al., 2010; MORGADO et al., 2017; PALMEIRA et al., 2013),
mantendo as raízes de suas representações sociais ainda resistentes, que fazem com que a
doença permaneça associada às deformidades físicas e à exclusão social, repercutindo na adesão
ao tratamento, bem como no contexto social e familiar (SILVA et al., 2014; SAVASSI, 2010;
LEITE et al, 2015; BATISTA et al., 2014).
Fatores como o baixo nível de escolaridade, condições econômicas desfavoráveis, a
mudança de ocupação em decorrência do adoecimento por hanseníase, a falta de conhecimento
sobre a doença e a presença de deformidades e/ou incapacidades são os principais fatores de
risco associados ao aumento do estigma (ADHIKARI et al., 2014; SERMRITTIRONG; VAN
BRAKEL, 2014).
Além disso, a literatura aponta que o desconhecimento em relação à doença é o
desencadeador do preconceito e da discriminação, além de interferir no processo de
enfrentamento por parte dos doentes, e ressalta que ha urgência de ações de esclarecimento
sobre a doença (EIDT, 2000; FEMINA et al., 2007; LOURES et al., 2016)
A Estratégia Global para Hanseníase 2016–2020, reconhecendo o papel do estigma como
um dos elementos centrais de transmissão da doença, elevou a eliminação deste a um pilar pleno
da estratégia, trazendo como propósito uma redução significativa e mensurável do estigma e da
discriminação de pessoas afetadas pela hanseníase até 2020, referindo a necessidade de uma
ampla discussão sobre a doença, a problematização de sua representação social, bem como da
sua forma de abordagem, com intuito de reduzir o estigma e, consequentemente, as perdas dos
pacientes (LEITE et al, 2015; WHO, 2016).
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4.2

Qualidade de Vida e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde

Estudos anteriores realizados para análise da QV de pessoas diagnosticadas com
hanseníase evidenciaram baixos escores na maioria das dimensões investigadas (LUSTOSA et
al., 2011; REIS et al., 2013; MARTINS et al., 2008). O histórico da doença, os aspectos físicos,
os episódios reacionais e as incapacidades físicas podem predispor o desenvolvimento de
problemas psicológicos, econômicos e sociais, que consequentemente trazem efeitos sobre QV.
Assim sendo, ressalta-se a relevância de investigações sobre o perfil dos pacientes de
hanseníase e a sua qualidade de vida, visto que estas podem contribuir para direcionar os
esclarecimentos adequados para facilitar o diagnóstico precoce, aumentar estratégias de adesão
ao tratamento e diminuição da carga2 relacionada à doença no país.
Qualidade de Vida é um construto moderno e uma preocupação antiga, visto que a ideia
de viver com qualidade já estava presente na Antiguidade (TEMPSKI, 2010; FLECK, 2008).
Todavia, as discussões sobre a temática ganharam notoriedade após o fim da Segunda Guerra
Mundial, bem como após a redefinição do conceito de saúde pela OMS como “o completo bemestar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença”. Na década de 1960, o
termo QV obteve sua maior repercussão após ser mencionado em um discurso pelo presidente
Lyndon Johnson dos Estados Unidos, e a partir de 1973 seu uso tornou-se popular como medida
de desfecho na área da saúde (MINAYO et al., 2000; SEIDL; ZANNON, 2004; FLECK et al.,
1999; GORDIA et al., 2011).
Segundo Fleck (2008), a crescente utilização de medidas de QV a partir da década de
1970 está relacionada pelo menos a seis vertentes, sendo elas: 1) A crescente realização de
estudos de base epidemiológica sobre a felicidade e o bem-estar; 2) A busca por indicadores de
cunho social, cultural, de saúde e educação intensificada no início do século XX; 3) A
insuficiência das medidas de desfecho em saúde com ênfase, principalmente, na doença e em
tratamentos em que o objetivo não é a cura, mas, sim, a redução do impacto que a doença causa

Segundo a Estratégia Global para eliminação da hanseníase 2016-2020, a “carga da hanseníase” pode
ser vista desde pelo menos duas perspectivas: em primeiro lugar, por meio de indicadores
pidemiológicos, tais como a taxa de novos casos detectados e pela taxa de prevalência registrada; em
segundo lugar, a “carga” relacionada à doença pode ser considerada do ponto de vista das pessoas
afetadas pela hanseníase devido às suas consequências físicas, psicológicas e sociais (WHO, 2016).
2
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na vida do indivíduo; 4) Realização de pesquisas sobre os aspectos positivos da experiência
humana e estudos das variáveis positivas da vida (resiliência, esperança, sabedoria, criatividade,
coragem e espiritualidade); 5) A busca pela satisfação do cliente, que passa a ser uma tendência
cada vez mais crescente na sociedade do conhecimento; e 6) Os movimentos de humanização
da medicina, que objetivavam o desenvolvimento de parâmetros de avaliação que abrangessem
tal fenômeno.
O conceito de QV tem sido apresentado de diversas formas na literatura, evoluindo ao
longo dos anos, entretanto ainda existem dificuldades em sua definição por sua natureza abstrata
e subjetiva (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012; FLECK, 2008). Segundo MINAYO et al.
(2000), tal diversidade de significados se deve, em parte, à influência de três características
fundamentais, que se associam ao conceito de QV, sendo estas o momento histórico, a cultura
e as classes sociais. Destaca-se, contudo, que a maioria das definições de QV envolve aspectos
relevantes, tais como a subjetividade, a multidimensionalidade e a bipolaridade (MINAYO et
al., 2000; GORDIA et al., 2011; PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).
A multidimensionalidade decorre do fato da avaliação da QV levar em consideração
diferentes áreas da vida do indivíduo, tais como os aspectos de funcionamento físico,
psicológico, espiritual, social, econômico e familiar, devido à importância relativa de cada uma
dessas dimensões na vida das pessoas (GILL; FEINSTEIN, 1994). A natureza das dimensões
representadas difere conforme a concepção adotada de QV, sendo que as dimensões
física/funcional, psicológica/emocional, socioeconômica e religiosa/espiritual são as mais
frequentemente encontradas (KLUTHCOVSKY; TAKAYANAGUI, 2007).
A subjetividade se refere ao fato de que apenas o próprio indivíduo pode compreender
e responder por sua QV, pois é a perspectiva do indivíduo que deve ser levada em conta,
estando, portanto, o conceito de QV centrado em percepções e experiências pessoais. Entendese que se as pessoas diferem entre si, a valorização de determinados aspectos na vida também
é diferente. Há, portanto, uma característica dinâmica, que muda ao longo do tempo e conforme
diferentes situações, em que é possível que duas pessoas com o mesmo estado de saúde possam
apresentar QV muito diferentes (FLECK et al., 1999).
A bipolaridade sugere a presença de dimensões positivas e negativas, ou seja, duas
polaridades, de forma que para que haja uma boa QV, é necessário que alguns elementos
estejam presentes (p.ex., mobilidade) e outros ausentes (p.ex., dor) (FLECK et al., 1999).
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Para Paschoal (2001), essas características são acrescidas pela complexidade, uma vez
que devido ao fato de o conceito possuir características como multidimensionalidade,
bipolaridade e subjetividade torna-o de difícil avaliação; e pela mutabilidade que deriva do fato
de a QV estar sujeita à mudança relacionada com o tempo, a população, a cultura, de forma que
o que é bom hoje e é considerado como uma boa qualidade de vida pode em outro momento
não ser.
A OMS, por meio do World Helth Organization Quality of Life Group (WHOQoL),
define QV como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações”. A definição de QV da OMS demonstra a subjetividade e a natureza
multidimensional do construto e destaca que as percepções das pessoas se originam no contexto
cultural em que estão inseridas, sendo, portanto, um conceito amplo que incorpora de maneira
complexa a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as
crenças pessoais e a relação com as características do meio ambiente (FLECK et al., 1999).
Na área da saúde, além do conceito QV, outro conceito amplamente utilizado na
literatura é a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS), sendo este considerado menos
genérico que QV, pois exclui aspectos contemplados na abordagem ampliada da QV, focando
principalmente nos prejuízos funcionais, estado psicológico e repercussões sociais induzidas
por enfermidades, disfunções e intervenções terapêuticas, considerando principalmente o
domínio físico (sintomas relacionados à doença e ao tratamento), funcional (autocuidado,
mobilidade, nível de atividade física, capacidade para o trabalho), psicológico (funções
cognitivas, emocionais, percepção do estado de saúde geral, bem-estar, autoestima, ansiedade,
depressão e satisfação com a vida) e social (reabilitação, lazer e aspectos quantitativos e
qualitativos das interações sociais e familiares) (SEILD; ZANNON, 2004; GORDIA et al.,
2011; KARIMI; BRAZIER, 2016 ).
Dessa forma, QV indica um termo mais amplo, desenvolvido a partir de um referencial
social, que conta com aspectos que medem a percepção geral da pessoa sobre a própria vida,
além de se propor a avaliar um conjunto de domínios específicos que sejam considerados os
mais importantes para os indivíduos, que além de não fazer referência a disfunções ou agravos,
pode abranger fatores não relacionados à saúde, como emprego, espiritualidade, nível de
independência, renda, liberdade, qualidade do ambiente e relacionamento familiar (SEILD;
ZANNON, 2004).
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A QVRS está mais associada ao impacto das doenças ou intervenções em saúde,
considerando somente os fatores relacionados com a saúde, tais como as limitações causadas
pela doença física ou emocional, sintomas ou tratamentos; avalia o efeito que a doença e seu
tratamento exercem sobre o paciente (MINAYO et al., 2000; KARIMI; BRAZIER, 2016).
A avaliação da QV ao trazer para a área da saúde a perspectiva dos pacientes em relação
à própria saúde consolida-se como importante variável a ser considerada tanto no âmbito das
práticas assistenciais quanto na produção do conhecimento e políticas públicas, o que amplia a
avaliação do impacto das doenças nas condições de vida da população, contribuindo para a
superação

do

modelo

eminentemente

biomédico,

que

desconsidera

os

aspectos

socioeconômicos, psicológicos e culturais nas ações de promoção, tratamento e reabilitação da
saúde (CICONELLI et al., 1999; SEIDL; ZANNON, 2004; ARAÚJO et al., 2016).
Todavia, em razão da ausência de uma definição operacional unânime para realização
da avaliação da QV, os estudos devem procurar esclarecer qual o conceito que está sendo
utilizado, bem como identificar os domínios que serão incluídos e medidos, além de justificar
a escolha por determinado instrumento em sua pesquisa (GILL; FEINSTEIN, 1994).
Os instrumentos responsáveis por avaliar a QV podem ser classificados como genéricos
e específicos. Os genéricos são usados para abordar o perfil da saúde e derivam de um
referencial social, abrangendo de forma ampliada os componentes da QV. Os instrumentos
desenvolvidos pela OMS, o WHOQoL -100, o WHOQoL–Bref e o Índice de QV de Ferrans e
Powers, são exemplos de instrumentos globais de avaliação. A aplicação desses instrumentos
por um grande número de estudos permite dispor de dados descritivos da população em geral
ou mesmo de grupos de pacientes, permitindo comparações e a avaliação da gravidade do
problema, contudo, ressalta-se que os instrumentos genéricos não são capazes de identificar
dimensões específicas do estado de saúde, por exemplo, os sintomas (MASSON et al., 2010).
Dentro desta categoria, encontram-se também os instrumentos genéricos relacionados à
saúde, estes enfatizam o estado funcional e senso de bem-estar, considerando apenas os
aspectos diretamente relacionados à saúde, e mostram o impacto da doença sobre o indivíduo
sem especificar patologias. Tal característica permite a avaliação da QV de pessoas sadias e
doentes ou portadoras de uma mesma doença vivendo em diferentes condições, exemplos dessa
modalidade são o Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) e o Nothitinghan
Health Profile (NPH) (MASSON et al., 2010).
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Os instrumentos específicos abordam os aspectos de uma determinada doença, ou de
uma população específica, ou para determinadas funções orgânicas (o sono, por exemplo), ou
ainda problemas como a dor; objetivam realizar medidas de desfecho para avaliação de uma
intervenção, facilitando a percepção de preocupações dos pacientes com uma determinada
doença, bem como as mudanças sutis em seu estado de saúde e na QV, sendo esse tipo de
instrumento amplamente utilizado em ensaios clínicos, acompanhamento de alterações durante
o tratamento e na avaliação de modalidades terapêuticas; apresentam como limitação o fato da
utilização restrita em casos específicos não permitindo comparações entre doenças ou
populações distintas e por esse motivo recomenda-se utilizar uma medida de QVG associada
(MASSON et al., 2010). O Dermatological Life Quality Index (DLQI), instrumento usado na
prática clínica aplicado a pacientes com doenças cutâneas, é um exemplo.
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5

5.1

REFERENCIAL METODOLÓGICO

Prática baseada em evidência

A prática baseada em evidência (PBE), atualmente utilizada para fundamentar e qualificar
as ações em saúde, surgiu da necessidade de aperfeiçoar a prática clínica, bem como de
sintetizar a grande quantidade de informação científica. A PBE teve início no Canadá na década
de 1970, a princípio mais limitada à Medicina (Medicina Baseada em Evidências) e,
posteriormente, utilizada por outras áreas da saúde, como Enfermagem e Fisioterapia (DE-LATORRE-UGARTE-GUANILO et al.,2011).
A PBE destina-se à solução de problemas da assistência à saúde, buscando as melhores
evidências científicas na tomada de decisões, integrando a experiência clínica às melhores
evidências disponíveis, considerando a segurança nas intervenções e a ética na totalidade das
ações em saúde. Sua operacionalização consiste em cinco etapas: 1- Elaboração de uma
pergunta a partir da observação da necessidade de cuidado observada no paciente ou mesmo na
organização do serviço; 2- Realização de busca da melhor evidência relacionada à pergunta; 3Avaliação das evidências encontradas em termos de validade e confiabilidade, bem como
relacionada à sua aplicabilidade clínica; 4- Aplicação na prática clínica após a análise crítica da
literatura investigada; e 5- Avaliação dos resultados (GALVÃO et al., 2003; LACERDA et al,
2011).

5.2

Enfermagem Baseada em Evidência

No contexto da Enfermagem, a PBE é caracterizada pela tomada de decisão em saúde
pautada pelo consenso de evidências científicas relevantes, obtidas por meio de estudos e
pesquisas em bases de dados obtidos, assim como a integração desses elementos com a
competência clínica do profissional de saúde e as preferências do paciente, essa última
relacionada à satisfação e qualidade de vida (KARINO; FELLI, 2012; PEDROSA et al., 2015).
A literatura aponta a importância da utilização da prática baseada em evidências pelo
enfermeiro, visto a capacidade desta de minimizar o distanciamento entre os avanços científicos
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na área de Enfermagem e a prática do cuidado assistencial (CHRISTIE et al., 2012; PEDROSA
et al., 2015; PEREIRA et al., 2012; CAMARGO et al., 2017).
Sobre o desenvolvimento da PBE por enfermeiros, Pereira et al. (2012, pag. 61) refere que:
“Uma prática baseada na evidência vai ao encontro da obrigação social
da enfermagem enquanto profissão e ciência, alicerçando a sua credibilidade
entre as áreas de conhecimento no contexto da saúde e sustentando eventuais
mudanças ao nível político no âmbito da saúde.”

5.3

Revisões de Escopo (Scoping Review)

As evidências científicas são os resultados de pesquisas científicas, obtidas por meio de
procedimentos que incorporaram critérios de viabilidade, adequação, significância e eficácia
(DE-LA-TORRE-UGARTE-GUANILO et al., 2011). Na atualidade, devido à quantidade de
publicações de pesquisas, tornaram-se necessárias as estratégias metodológicas que
contemplassem a síntese das melhores evidências científicas a fim de incorporá-las na prática
de assistência à saúde, embasando a tomada de decisão diagnóstica, terapêutica e gerencial,
tornando as revisões sistemáticas ferramentas úteis para sintetizar essas informações e fornecer
dados para a tomada de decisão (GALVÃO et al., 2004; KARINO; FELLI, 2012; DE-LATORRE-UGARTE-GUANILO et al., 2011).
A Revisão Sistemática é um sumário de evidências provenientes de estudos primários
conduzidos para responder a uma questão específica de pesquisa, esta é desenvolvida a partir
de uma revisão abrangente, imparcial e reprodutível, com o propósito de localizar, avaliar e
sintetizar o conjunto de evidências dos estudos científicos para obter uma visão geral e confiável
da estimativa do efeito da intervenção (HIGGINS; GREEN, 2011; JBI, 2015, BRASIL, 2012).
Assim, as revisões sistemáticas da literatura são um importante contributo para reunir as
melhores evidências de um conjunto de estudos, realizados separadamente, sobre o mesmo
tema. Podem apresentar resultados similares ou discordantes, assim como revelar áreas que
carecem de um maior investimento. Apesenta como vantagem a possibilidade de obter uma
maior visibilidade dos resultados, ao invés de se restringir a pesquisa bibliográfica e as suas
conclusões à leitura de apenas alguns artigos, encontrados aleatoriamente, contudo há de
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ressaltar que esse tipo de estudo depende da qualidade dos dados primários (DE-LA-TORREUGARTE-GUANILO et al., 2011).
Inicialmente, as revisões buscavam, predominantemente, tomadas de decisões para
tratamento, em especial medicamentoso, atualmente são utilizadas também como forma de
reconhecer o estado da arte e o modo ou a qualidade da produção científica e sua suficiência ou
não para auxiliar políticas mais específicas de ação, não havendo, dessa forma, um tipo ideal
de revisão, e sim um conjunto de ferramentas que os pesquisadores devem saber utilizar para
responder aos seus objetivos (MOHER et al., 2015).
Um número crescente de revisões de literatura foi publicado nas últimas décadas, bem
como surgiram várias terminologias e métodos para realizá-las (COLQUHOUN et al., 2014).
Em estudo realizado por Grant e Booth (2009), os autores encontraram 14 tipos diferentes de
revisão, estas compartilham algumas características essenciais, tais como coletar, avaliar e
apresentar as evidências de pesquisas disponíveis.
Entre os tipos de revisões disponíveis, encontram-se as Revisões de Escopo (RE) ou
Scoping study ou Scoping review, que consistem em revisão sistematizada, exploratória,
destinada a mapear, na produção científica, estudos relevantes em determinada área,
independentemente da qualidade do estudo. Esse método de revisão foi primeiramente
estruturado pelas pesquisadoras Arksey e O'Malley, posteriormente aprimorado por estudos de
Levac e colaboradores e recentemente compilado em manual metodológico pelo Instituto
Joanna Brigges (JBI) (ARKSEY; O'MALLEY, 2005; LEVAC et al., 2010; BRIEN et al., 2010;
ARMSTRONG et al., 2011; JBI, 2015).
As RE podem ser utilizadas como parte de um processo de revisão com o objetivo de
realizar uma revisão sistemática, bem como para resumir e disseminar os resultados de estudos,
identificar lacunas de conhecimento e fazer recomendações para novas pesquisas (BRAGGE et
al., 2011; TRICCO et al., 2016).
Apesar das RE, assim como as revisões sistemáticas, seguirem um método rigoroso,
transparente e reprodutível, existem características que as diferenciam (Quadro 1), tais como
os aspectos relacionados à extensão da questão de pesquisa, modelos de estudos a serem
incluídos na revisão e realização da avaliação da qualidade metodológica desses estudos.
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Quadro 1 - Diferenças entre revisões sistemáticas e revisões de escopo
Revisões sistemáticas

Revisões de escopo

Pergunta de pesquisa focada com parâmetros Perguntas de pesquisa muitas vezes amplas
estreitos
Inclusão / exclusão geralmente definida no Inclusão / exclusão pode ser realizada
início seguindo rigorosamente o protocolo
Avaliação

da

qualidade

durante ou após as buscas

metodológica Avaliação da qualidade metodológica não é

frequentemente realizada para inclusão dos uma prioridade
estudos na revisão
Extração detalhada dos dados

Pode ou não existir extração dos dados

Síntese quantitativa

Síntese frequentemente qualitativa

Obtenção de uma resposta específica para a Usado para identificar extensão, parâmetros
questão de pesquisa

e lacunas em um corpo de literatura

Fonte: JBI, 2015.

Além dessas características, a revisão de escopo permite incluir todos os tipos de estudos,
tais como os experimentais, não experimentais, empíricos, teóricos, e não só ensaios clínicos
randomizados, como as revisões sistemáticas. Essa característica decorre do fato do objetivo
desse tipo de revisão que é uma compreensão mais completa do fenômeno em análise
(ARKSEY; O’MALLEY, 2005).
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6

6.1

METODOLOGIA

Tipo de estudo
Trata-se de uma Revisão de Escopo desenvolvida segundo as recomendações do

Instituto Joanna Briggs (JBI, 2015).
Para a condução desta investigação, percorreram-se cinco etapas: 1- Identificação da
pergunta de pesquisa; 2- Identificação dos estudos relevantes; 3- Seleção dos estudos; 4Tabulação dos dados; 5- Conferência, resumo e relato dos resultados (BRIEN et al., 2010;
LEVAC et al., 2010; ARMSTRONG et al., 2011; JBI, 2015).
Ressalta-se que além das etapas citadas anteriormente o Instituto Joanna Briggs
recomenda o desenvolvimento de um protocolo prévio à realização da revisão. As sessões
seguintes detalham cada uma dessas etapas

6.2

O Protocolo
A literatura sobre o tema refere que todos os detalhes da metodologia devem ser

documentados de forma transparente antes do início do estudo, garantindo o rigor, diminuição
de vieses e a reprodutibilidade do estudo. Devendo, portanto, conter a justificativa para a
realização da revisão, seus objetivos, critérios de elegibilidade, os métodos utilizados para
busca das evidências científicas, bem como para a seleção, extração e a síntese dos dados
(HIGGINS; GREEN, 2011; JBI, 2015).
Nesse contexto, a elaboração de um protocolo de revisão permite: 1- que os revisores
planejem cuidadosamente a revisão e antecipem possíveis problemas; 2- a documentação
explícita do que está planejado antes de iniciar sua revisão, gerando transparência no processo;
3- a inibição de decisão arbitrária em relação aos critérios de inclusão e extração de dados; e 4a redução da possibilidade de realização de duas ou mais revisões por revisores independentes
sobre o mesmo tema (PEREIRA; BACHION, 2006; SHAMSEER et al., 2015).
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A elaboração do protocolo desta revisão seguiu as orientações do Instituto Joana Briggs
para elaboração de protocolos de revisões de escopo e do “Preferred Reporting Items for
Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)
(TRICCO et al., 2018; JBI, 2015) e foi apresentado sob o formato de Projeto de Pesquisa na
etapa de qualificação da dissertação de mestrado.

6.3

Formulação da questão de pesquisa
Nas revisões de escopo, em que o objetivo é principalmente examinar e resumir a

amplitude do tema de interesse, a questão de investigação deve ser adequadamente ampla
(KASTNER et al., 2012).
Para que a busca bibliográfica ocorresse de modo acurado e rápido, utilizou-se o
acrônimo PCC (Population, Concept e Context). Neste, o “P” faz referência à população ou a
uma condição específica de saúde; o primeiro “C” aos conceitos centrais analisados pela revisão
de escopo que devem ser claramente articulados para orientar amplitude do inquérito; e o
segundo “C” abrange o contexto e varia dependendo do objetivo e pergunta de revisão, podendo
incluir fatores culturais, localização geográfica, raciais, ou contexto específico ou um
determinado país. Contudo, ressalta-se que dependendo do tópico e dos objetivos esse último
não é especificado, evitando, dessa forma, restringir as buscas (JBI, 2015).
Assim, para guiar a presente revisão de escopo, formulou-se a seguinte questão:

Quais as evidências científicas produzidas sobre a Qualidade de Vida e a Qualidade de
Vida Relacionada à Saúde de pessoas com hanseníase?

O Quadro 2 apresenta os principais detalhes referentes à elaboração da questão
norteadora.
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Quadro 2 - Estratégia PCC para elaboração da pergunta norteadora
Definição na busca
P- População Pessoas com diagnóstico de hanseníase
C- Conceito
Estudos que utilizaram tanto o conceito de QV em sua aplicação genérica,
ligada à posição do indivíduo no mundo e sua experiência de vida, quanto
no sentido específico relacionado diretamente com a doença ou
intervenções em saúde.
C- Contexto
Não será delimitado um contexto, dessa maneira serão incluídos todos os
contextos de atendimento ao indivíduo com hanseníase (atenção primária,
secundária ou terciária). Não havendo também limitações em relação à
localização geográfica, raça, idade, gênero ou fase da doença.

6.4

Definição dos locais de busca e descritores

Os recursos informacionais utilizados nessa revisão foram: Medical Literature Analysis
and Retrievel System Online (MEDLINE/PubMed), Cochrane Central Register of Controlled
Trials (Cochrane Central), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Scopus, Excerpta Medica Data-base (Embase), Cumulative Index to Nursing and
Allied Health Literature (CINAHL), Web of Science, PsyINFO, INFOLEP e o Google Scholar
(APÊNDICE I).
O acesso aos recursos informacionais citados se deu via serviço proxy oferecido pela
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), por meio do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), que é uma plataforma virtual que reúne e disponibiliza a instituições
de ensino e pesquisa brasileiras vasta produção científica internacional.
Ressalta-se que somente o acesso à Base de Dados Embase, que não se encontra
disponível no acervo da UFMT, foi realizado por meio da biblioteca da Escola de Enfermagem
da USP com o auxílio de uma bibliotecária.
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6.5

Estratégias de busca
As buscas foram desenvolvidas em três etapas conduzidas no mês de julho de 2018. A

primeira consistiu em uma pesquisa inicial no PubMed e LILACS utilizando os termos
“qualidades de vida” AND “hanseníase” (e suas variações em inglês e espanhol). Os textos
recuperados tiveram as palavras contidas nos títulos, resumos e palavras-chave analisadas e as
mesmas auxiliaram na definição dos termos controlados (MeSH, Emtree, Títulos CINAHL,
APA Tesauros e DeCS) e não controlados (palavras textuais e seus sinônimos, considerando a
variação de grafia, siglas e correlatos) utilizados nesta revisão (Quadro 3).
Quadro 3 - Termos controlados e não controlados identificados na primeira busca
“Leprosy”; “Leprosy, Multibacillary”; “Leprosy, Paucibacillary”; “Leprosy,
Mesh

DeCS

Tuberculoid”; “Leprosy, Lepromatous”; “Leprosy, Borderline”; “Quality of
Life”
“Hanseníase”;

“Hanseníase

“Hanseníase

Dimorfa”;

Paucibacilar”;
“Hanseníase

“Hanseníase

Multibacilar”;

Virchowiana”;

“Hanseníase

Tuberculoide”; “Qualidade de Vida”
“Leprosy”; “Quality of Life”

CINAHL

“Leprosy”; “Quality of Life”

Emtree

“Leprosies”; “Hansen Disease”; “Disease, Hansen”; “Hansen's Disease”;
Palavraschave

“Disease, Hansen's”; “Hansens Disease”; “Doença de Hansen”; “Qualidade de
Vida Relacionada À Saúde”; “Life Quality”; “Health-Related Quality Of Life”;
“Health Related Quality of Life” “Leprosy Case”; “Leprosy Disease”; “Leprosy
Patients”; “Hansenico”; “Pessoa com Hanseníase”

Constituindo a segunda etapa da busca, realizou-se a combinação dos termos
identificados na fase anterior, por meio dos operadores booleanos AND (interseção) e OR
(união), para compor as estratégias de busca (APÊNDICE B) utilizadas em todos os recursos
informacionais selecionados.
Todos os estudos encontrados, por meio das etapas anteriores, foram transferidos para o
gerenciador de referências Mendeley Desktop versão 1.19.2, neste as duplicatas foram
removidas e a amostra final salva.
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A análise das listas de referências, que constituiu a terceira e última etapa da busca, foi
realizada na amostra final dos estudos incluídos na revisão com o propósito de identificar
referências não recuperadas com as estratégias de busca realizadas anteriormente.

6.6

Seleção dos estudos

Os artigos foram primeiramente selecionados pela leitura do título e resumo por duas
pesquisadoras de forma independente: a autora e uma enfermeira convidada3. A exclusão dos
estudos ocorreu baseada nos critérios de elegibilidade. Na sequência, os estudos determinados
como relevantes na etapa anterior foram lidos na íntegra por ambas as pesquisadoras, sendo
aplicados novamente os critérios de elegibilidade. Os casos em que não houve consenso sobre
a inclusão dos estudos foram resolvidos mediante a consulta a uma terceira pesquisadora4.

6.7

Tabulação, agrupamento e síntese dos resultados
Para a extração dos dados, utilizou-se uma adaptação do instrumento validado de

Nicolussi (2008). O instrumento conta com 20 questões que incluem detalhes sobre a
identificação da publicação (título, autores, país, idioma e ano de publicação), as características
metodológicas dos estudos (delineamento da pesquisa, objetivos do estudo, caracterização da
população e amostra, tratamento dos dados, intervenções realizadas, resultados, conclusões), os
critérios utilizados para a avaliação da QV (definição de QV utilizada, instrumento utilizado,
domínios da QV avaliados) e os resultados significativos referentes ao impacto da doença na
QV (variáveis avaliadas e associadas a menores índices de QV e principais recomendações dos
autores) (APÊNDICE C).

3

Michelle Veiga de Almeida, enfermeira com experiência na Estratégia Saúde da Família,
mestranda da Universidade Federal de Mato Grosso que desenvolve em seu projeto de mestrado
um estudo primário acerca da Qualidade de Vida da população com hanseníase.
4

Silvana Margarida Benevides Ferreira, enfermeira, orientadora da atual dissertação que possui
expertise tanto na temática hanseníase quanto no desenvolvimento de revisões sistemáticas.
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Os dados foram extraídos e digitados em planilha do programa Microsoft Excel para
Office 365, versão 16.0.11328.20156, por uma pesquisadora e revisada por outra.
Para organização e apresentação dos resultados da pesquisa referentes à seleção de
artigos, utilizou-se uma tradução do fluxograma Principais Itens para relatar Revisões
Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA) desenvolvido por Moher et al., (2009) e adaptado para
o português por Galvão e Pansani (2015).
Com o auxílio do software Cmap Tools, empregou-se a metodologia do mapa conceitual
para apresentação dos principais resultados relacionados à questão de pesquisa. O mapa
conceitual é considerado uma representação gráfica que estimula a organização de conceitos e
a união entre teoria e prática, no qual se identificam conceitos-chave de um fenômeno
específico que são unidos para mostrar suas conexões e fornecer informações sobre o conteúdo,
estrutura e inter-relações de conhecimento no fenômeno identificado (TAYLOR, 2007)
Realizou-se também a análise estatística descritiva, com a distribuição de frequência em
números absolutos (n) e da frequência relativa (%), sendo os resultados dispostos em gráficos,
tabelas e figuras, além de uma síntese narrativa baseada em suas caraterísticas globais.
6.8

Aspectos éticos
Por se tratar de uma pesquisa em banco de dados públicos, este projeto não necessitou ser

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
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7

7.1

RESULTADOS

Identificação, Seleção e Inclusão dos Estudos

As três estratégias de busca realizadas possibilitaram encontrar 4.453 estudos. Na
Tabela 1 são apresentados os recursos informacionais consultados e o total de referências
recuperadas mediante busca realizada no mês de julho de 2018.
Tabela 1 – Número de estudos recuperados segundo as bases de dados selecionadas para a
revisão, Cuiabá- MT, julho (2018)
% Considerando o Google Scholar
Recurso
Registros
Informacional
Sim
Não
Cinahl
19
0,4
1,6
Medline
224*
5,0
18,7
Scopus
241
5,4
20,2
Wos
117
2,6
9,8
Psyinfo
13
0,3
1,1
Lilacs
92*
2,1
7,7
Central
15
0,3
1,3
Embase
112
2,5
9,4
Infolep
363
8,2
30,4
Google scholar
3.257
73,1
Total
4.453
100,0
100,0
*Os resultados da primeira e segunda etapas de busca foram somados.

O maior percentual de estudos recuperados (73,1%) foi proveniente do buscador
acadêmico Google Scholar, seguido pela INFOLEP (8,2%) e SCOPUS (5,4%). Quando se
desconsideraram os estudos provenientes do buscador, a INFOLEP, SCOPUS e MEDLINE se
destacam com o maior número de estudos recuperados: 30,4%, 20,2% e 18,7%,
respectivamente.
A triagem inicial das 4.453 referências se deu pela exclusão das duplicatas. Após remoção
destas, 4.103 estudos foram avaliados por meio da leitura de títulos e resumos. A avaliação
resultou na seleção de 57 estudos que foram lidos na íntegra para eleição da amostra. Esse
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processo levou à exclusão de dois estudos (APÊNDICE D) e à inclusão final de 55 artigos que
atenderam aos critérios de elegibilidade.
As listas de referências dos 55 estudos incluídos foram analisadas, contudo nesse processo
não foi identificado nenhum estudo relevante que já não estivesse na amostra final. A descrição
do processo de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão encontra-se detalhada na Figura
1.

Figura 1 - Fluxograma das etapas de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos
sobre Qualidade de Vida em Hanseníase.

Fonte: Adaptado GALVÃO; PANSANI, 2015.
No Quadro 4 são apresentados os estudos incluídos no corpus da revisão segundo o
título, autor principal, ano de publicação, país em que o estudo foi realizado e o periódico
utilizado para publicação.
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Quadro 4 - Estudos incluídos na revisão segundo o título, autor principal, ano de publicação, país e periódico de publicação
Título do artigo
Análise da Qualidade de Vida de pacientes acometidos por hanseníase
Caracterização da Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase em
tratamento ambulatorial
Perfil dos pacientes acometidos pela hanseníase atendidos no Ambulatório
de Dermatologia do Hospital Evangélico de Curitiba
A Qualidade de Vida de pacientes com hanseníase crônica
A influência da internação compulsória em Hospitais-colônia na Qualidade
de Vida de Cuidadores e Pacientes com Sequelas de Hanseníase
Avaliação do grau de incapacidade física de pacientes com hanseníase
submetidos ao Dermatology Quality Life Index em Centro de Referência e
Unidades Básicas de Saúde de São Luís/MA
Estudo comparativo preliminar entre os alongamentos proprioceptivo e
estático passivo em pacientes com sequelas de hanseníase
Análise da Qualidade de Vida em pacientes com incapacidades funcionais
decorrentes de hanseníase
Avaliação da limitação das atividades diárias e Qualidade de Vida de
pacientes com hanseníase submetidos à cirurgia de neurólise para
tratamento das neurites
Oficinas terapêuticas para a reabilitação psíquica de pacientes
institucionalizados em decorrência da hanseníase
Impacto na Qualidade de Vida em pacientes com hanseníase: correlação do
Dermatology Life Quality Index com diversas variáveis relacionadas à
doença

Primeiro Autor (ano)
País
Amorim et al., (2016)
Brasil
Araújo et al., (2016)
Brasil
Budel, et al., (2011)
Brasil
Leite et al., (2015)
Brasil
Savassi et al., (2009)
Brasil
Castro et al., (2009)
Brasil
Diaz et al., (2008)
Brasil
Sousa et al., (2011)
Brasil

Periódico
Journal of Infection Control
Cuidado é Fundamental
Anais Brasileiros de Dermatologia
Revista de Enfermagem da UFPE
Hansenologia Internationalis
Revista da Sociedade Brasileira de
Clínica Médica
Fisioterapia e Pesquisa
Revista de Odontologia (São PauloOnline)

Reis at al., (2013a)
Brasil

Fisioterapia e Pesquisa

Leite; Caldeira (2015)
Brasil

Ciência & Saúde Coletiva

Martins et al., (2008)
Brasil

Anais Brasileiros de Dermatologia
Continua...
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Título do artigo
Avaliação da Qualidade de Vida em pacientes com hanseníase: uso do
Medical Outcomes Study 36
Qualidade de Vida relacionada à saúde avaliada pelo Inventário Pediátrico
de Qualidade de Vida 4.0 em pacientes pediátricos com hanseníase e
manifestações musculoesqueléticas
Qualidade de Vida em hanseníase: análise comparativa entre pacientes da
região Amazônica com pacientes da região do ABC, São Paulo, Brasil
Qualidade de Vida da pessoa tratada da hanseníase
Prevenção de incapacidade na hanseníase com apoio em um manual de
autocuidado para pacientes
Qualidade de Vida, sintomas depressivos e incapacidade física de pacientes
com hanseníase
Qualidade de Vida dos portadores de hanseníase em um município de
médio porte
Quality of Life in patients with lepromatous leprosy in China
Quality of Life of subjects with leprosy and albinism
A comparison of economic aspects of hospitalization versus ambulatory
care in the management of neuritis occurring in lepra reaction
Health Related Quality of Life amongst people affected by leprosy in South
Ghana: A needs assessment
Quality of Life of people affected with leprosy disability living in Purulia,
West Bengal
Perception of social exclusion, neuropathy, and Quality of Life among
Hansen’s disease patients

Primeiro Autor (ano)
País
Neto et al., (2015)
Brasil
Neder et al., (2015)
Brasil
Proto et al., (2010)
Brasil
Quaggio et al., (2014)
Brasil
Rodini et al., (2010)
Brasil
Gaudenci et al., (2015)
Brasil
Simões et al., (2016)
Brasil
An et al., (2010)
China
Attama et al., (2016)
Nigeria
Ravih et al., (2004)
Índia
Bello et al., (2013)
Gana
Govindharaj et al., (2018)
Índia
Oliveira et al., (2015)
Brasil

Periódico
Revista Brasileira de Pesquisa em
Saúde
Revista Brasileira de Reumatologia
Anais Brasileiros de Dermatologia
Hansenologia Internationalis
Fisioterapia e Pesquisa
Hansenologia Internationalis
Medicina (Ribeirão Preto - Online)
Journal of the European Academy Of
Dermatology and Venereology
International Neuropsychiatric Disease
Journal
International Journal of Leprosy
Leprosy Review
International journal of health sciences
and research
International Journal of Psychiatry in
Medicine
Continua…
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Título do artigo
Quality of Life of patients with paucibacillary leprosy
Quality of Life, perceived stigma, activity and participation of people with
leprosyrelated disabilities in south-east nepal
Quality of Life of leprosy sequelae patients living in a former leprosarium
under home care: univariate analysis
The Quality of Life of people with leprosy-related residual impairment and
disability in Malawi – Is there a difference between people living in a
leprosarium and those reintegrated into their communities?
Assessment of Quality of Life of patients with leprosy reactional states
treated in a dermatology reference center
The stigma and prejudice of leprosy: influence on the human condition
Study to assess the impact of leprosy on Quality of Life among leprosy
patients in government rehabilitation home at Paranur
WHO disability grade does not influence physical activity in brazilian
leprosy patients
The glittre-ADL test can be used to assess the functional performance in
patients with leprosy: A controlled transversal study
Impact of leprosy on the Quality of Life
Higher educational status, staying in joint family and early treatment
initiation improves Quality of Life in leprosy: experiences from and
observational study at a tertiary centre in Eastern Índia
A Randomized Controlled Double Blind Trial of Ciclosporin versus
Prednisolone in the Management of Leprosy Patients with New Type 1
Reaction, in Ethiopia

Primeiro Autor (ano)
País
Bottene et al., (2012)
Brasil
Brouwers et al., (2011)
Nepal
Savassi et al., (2014)
Brasil
Chingu et al., (2013)
Malawi

Periódico
Anais Brasileiros de Dermatologia
(Impresso)
Disability, CBR and Inclusive
Quality of Life Research
Leprosy Review

Costa et al., (2012)
Brasil
Garbin et al., (2015)
Brasil
Geetha et al., (2015)
Índia
Prado et al., (2011)
Brasil
José et al., (2016)
Brasil
Joseph; Rao, (1999)
Índia

Anais Brasileiros de Dermatologia
(Online)
Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical
International Journal of Pharmaceutical
and Clinical Research

Chakraborty et al., (2015)
Índia

Global Journal of Medicine and Public
Health

Lambert et al., (2016)
Etiópia

PLOS Neglected Tropical Diseases

Leprosy Review
Edorium Journal of Disability and
Rehabilitation
Bulletin of the World Health
Organization

Continua...
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Título do artigo
An assessment of Quality of Life among leprosy affected persons residing
in leprosy settlements of Chengalpet Taluk, Kancheepuram, Tamil Nadu
Pain and Its consequences in Quality of Life: a study with WHOQOL-Bref
in leprosy patients with Neuropathic Pain
The impact of leprosy on health-related Quality of Life
Quality of Life and its domains in leprosy patients after neurolysis: A study
using WHOQOL-BREF
A comparative study of the Quality of Life, knowledge, attitude and belief
about leprosy disease among leprosy patients and community members in
Shantivan Leprosy Rehabilitation Centre, Nere, Maharashtra, India
Health-Related Quality of Life amongst people affected by Erythema
Nodosum Leprosum in Bangladesh: a Cross Sectional Study
Quality of Life in patients with erythema nodosum leprosum in Kuala
Lumpur, Malaysia
Pain and Quality of Life in leprosy patients in an endemic area of Northeast
Brazil: a cross-sectional study
The Quality of Life, mental health, and perceived stigma of leprosy patients
in Bangladesh
Functional activity limitation and Quality of Life of leprosy cases in an
endemic area in northeastern Brazil
Psychological distress and Quality of Life in leprosy patients with
neuropathic pain
Quality of Life of persons newly diagnosed with leprosy in Akwa Ibom
State
Qualidade de Vida em mulheres com episódios reacionais hansênicos em
uso de prednisona no município de Rolim de Moura-Ro

Primeiro Autor (ano)
País
Kumar et al., (2016)
Índia
Reis et al., (2013b)
Brasil
Lustosa et al., (2011)
Brasil
Reis et al., (2013c)
Brasil

National Journal of Research in
Community Medicine
International Scholarly Research
Notices - Tropical Medicine
Revista da Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical

Mankar et al., (2011)
Índia

Journal of Global Infectious Diseases

Bowers et al., (2017)
Bangladesh
Yap et al., (2016)
Malasia
Santos et al., (2016)
Brasil
Tsutsumi et al., (2007)
Bangladesh
Santos et al., (2015)
Brasil
Reis et al., (2014)
Brasil
Umoh; Effiong, (2015)
Nigéria
Loose et al., (2017)
Brasil

Periódico

Leprosy Review

Leprosy Review
Índian Dermatology Online Journal
Infectious Diseases of Poverty (Online)
Social Science & Medicine
PLOS Neglected Tropical Diseases
Leprosy Review
International Journal of Health
Sciences & Research
Revista Ciência e Saúde On-Line
Continua...
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Título do artigo
Qualidade de Vida dos portadores de hanseníase e acompanhamento ao
tratamento fisioterapêutico
Qualidade de Vida em mulheres que foram atingidas pela hanseníase
Nerve decompression for leprous neuropathy: A prospective study from
Ecuador
A case-control study comparing the Dermatology Life Quality Index
(DLQI) ratings of patients undergoing leprosy treatment, people cured of
leprosy, and controls in Vietnam
The impact of Erythema Nodosum Leprosum on health related Quality of
Life in Rio de Janeiro
Social acceptance and Quality of Life of leprosy patient

Primeiro Autor (ano)
País
Castro et al., (2016)
Brasil
Esquivel et al., (2016)
Brasil
Wan et al., (2017)
Equador
Hunt et al., (2018)
Vietnã
Sales et al., (2017)
Brasil
Eyanoer (2018)
Indonésia

Periódico
Convibra: Gestão, Educação e
Promoção da Saúde
Multitemas
Leprosy Review
Leprosy Review
Leprosy Review
IOP Conference Series, Earth and
Environmental Science (Online)
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7.2

Caracterização dos estudos incluídos na Scoping Review
Os estudos incluídos nesta revisão foram pesquisas de abordagem quantitativa (100%),

majoritariamente do tipo transversal (88,1%), com seleção de amostra principalmente por
conveniência (81,4%), publicados em sua maior parte em inglês (62,7%) e com cinco ou mais
autores (64,4%) envolvidos em seu desenvolvimento. A Tabela 2 apresenta as principais
características dos estudos incluídos na atual revisão
Tabela 2 - Estudos incluídos na revisão segundo o delineamento referido, idioma de publicação,
método de seleção da amostra e número de autores
Variáveis
n
%
Delineamento
2
Experimental
3,7
3
Antes e Após
5,4
50
90,9
Transversal
Idioma
Inglês
Português
Português / Inglês

34
14
7

61,8
25,5
12,7

Seleção da amostra
Conveniência
Aleatorização

49
6

89,1
10,9

Número de autores por artigo
Um autor
Dois autores
Três autores
Quatro autores
Cinco autores
Seis autores
Sete autores

1
4
11
4
16
16
3

1,8
7,3
20,0
7,3
29,1
29,1
5,5

A publicação mais antiga data do ano de 1999 (JOSEPH; RAO, 1999), já a maior
frequência de publicações sobre a temática ocorreu principalmente nos últimos cinco anos
(n=36), com destaque para os anos de 2015 (12 estudos) e 2016 (9 estudos) (Gráfico 1).
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Gráfico 1- Distribuição segundo o ano de publicação dos estudos sobre Qualidade de Vida de
Pessoas com Hanseníase incluídos na Scoping Review

Ao total, 13 países foram cenários para realização dos estudos: Brasil (35 estudos), Índia
(7 estudos), Bangladesh (2 estudos), Nigéria (2 estudos), bem como Indonésia, China, Gana,
Equador, Malawi, Nepal, Ethiopia, Malásia e Vitnã (1 estudo cada).
No Brasil, as regiões Sudeste (n=18) e Nordeste (n=10) produziram mais sobre a
temática, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (n=3), Norte (n=2) e Sul (n=2).
Os estados de Minas Gerais (n=7), Rio de Janeiro (n=6) e São Paulo (n=5) são os mais
representativos em número de estudos realizados sobre QV de pessoas com hanseníase, como
pode ser visto na Figura 2.
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Figura 2 - Número de estudos sobre Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase segundo a
região e o estado brasileiro

Quanto a publicação, 36 periódicos diferentes foram utilizados, há de se destacar,
contudo, que 29 (52,7%) destes publicaram apenas um estudo. Os periódicos Leprosy Review
(n=9) e Anais Brasileiros de Dermatologia (n=5) foram os que mais veicularam estudos sobre
o tema da atual revisão (Tabela 3).
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Tabela 3 - Periódicos com publicação de estudos sobre Qualidade de Vida de pessoas com
hanseníase segundo a frequência absoluta e relativa
Publicações
PERIÓDICO
n
%
Leprosy Review

9

16,4

Anais Brasileiros de Dermatologia

5

9,1

Fisioterapia e Pesquisa

3

5,5

Hansenologia Internationalis

3

5,5

International Journal of Health Sciences & Research

2

3,6

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

2

3,6

PLOS Neglected Tropical Diseases

2

3,6

Periódicos com uma publicação*

29

52,7

55

100,0

Total

*Bulletin of the World Health Organization; Ciência & Saúde Coletiva; Convibra: Gestão, Educação e Promoção da
Saúde; Cuidado é Fundamental; Disability, CBR and Inclusive; Edorium Journal of Disability and Rehabilitation;
Global Journal of Medicine and Public Health; Indian Dermatology Online Journal; Infectious Diseases of Poverty
(Online); International Journal of Leprosy; International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research; International
Journal of Psychiatry in Medicine; International Neuropsychiatric Disease Journal; International Scholarly Research
Notices - Tropical Medicine; IOP Conference Series, Earth and Environmental Science (Online); Journal of Global
Infectious Diseases; Journal of Infection Control; Journal of the European Academy Of Dermatology and Venereology;
Medicina (Ribeirão Preto - Online); Multitemas; National Journal of Research in Community Medicine; Quality of Life
Research; Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde; Revista Brasileira de Reumatologia; Revista Ciência e Saúde OnLine; Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica; Revista de Enfermagem da UFPE; Revista de Odontologia
(São Paulo- Online); Social Science & Medicine.

Com relação à estratificação QUALIS/CAPES5 dos periódicos em que os estudos foram
veiculados (sendo utilizada nesta revisão a mais recente para a área de enfermagem), a análise
dos resultados revelou que: 1- A produção se concentrou principalmente em periódicos
considerados B1 (51,4%), sendo mais da metade destes de autoria da área da medicina; 2Houve poucos estudos (9,0%) publicados em periódicos A1 e A2 (somente um da área de
enfermagem); 3- Aproximadamente 20,0% dos periódicos não constavam na classificação geral
do QUALIS/CAPES e 14,5% não apresentavam classificação específica para a área da
enfermagem.

5

A estratificação QUALIS/CAPES é um conjunto de procedimentos utilizados para
estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação no Brasil.
A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de
atualização, sendo então enquadrados em estratos indicativos da qualidade: A1 - o mais
elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5 e C, este último com peso zero.
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Quanto à formação do primeiro autor, os profissionais médicos foram os que mais
produziram sobre a temática com 25 estudos (45,5%), seguidos pelos profissionais de
fisioterapia com 11 publicações (20,0%) e enfermagem com nove publicações (16,4%).
A Tabela 4 apresenta o número de publicações segundo a formação do primeiro autor
de todos os estudos incluídos na revisão, bem como a estratificação QUALIS/CAPES dos
periódicos em que estes foram veiculados.
Tabela 4 - Distribuição de estudos segundo a formação do primeiro autor e estratificação dos
periódicos em que foram publicados segundo o QUALIS/CAPES para enfermagem
Estratificação QUALIS/CAPES para enfermagem
Primeiro Autor

A1

A2

B1

B2

B3

B4

B5

C

**

***

Total
n

%

Educação Física

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1,8

Enfermagem

1

-

-

2

2

1

1

-

1

1

09

16,4

Fisioterapia

-

-

4

3

-

-

-

1

1

2

11

20,0

Medicina

2

2

9

-

2

-

-

-

4

6

25

45,5

Odontologia

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1,8

Psicologia

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

3

5,5

Sociologia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1,8

Terapia

-

-

2

-

1

-

-

-

1

-

4

7,3

3

2

18

5

5

1

1

1

8

11

55

100,0

Ocupacional
Total

**Sem classificação para Enfermagem
*** Sem classificação QUALIS

Com relação à análise do tópico palavras-chave dos estudos incluídos, houve 173
menções, sendo ao total utilizados 79 termos diferentes (62% termos controlados e 38% não
controlados) (APÊNDICE E).
Com o objetivo de facilitar a visualização dos termos presentes no tópico palavras-chave
dos estudos incluídos na revisão e realizar a organização do conhecimento evidenciando os
grupos temáticos relacionados à QV em hanseníase, utilizaram-se tanto os termos controlados
quanto os não controlados identificados para a construção de um mapa conceitual apresentado
na Figura 3.
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Figura 3 – Mapa conceitual elaborado a partir dos termos controlados e não controlados obtidos nos
manuscritos que compõem o grupo amostral desta pesquisa

Elaborado com CMap Tools versão 5.03.

Quanto à caracterização da população incluída nos estudos, as amostras variaram entre
11 e 260 participantes, totalizando 4.034 pessoas, principalmente do sexo masculino (n=2.330),
recrutados principalmente (49,1%) em centros de referência para o atendimento de pessoas com
hanseníase.

7.3

Caracterização da avaliação da Qualidade de Vida

Quanto aos critérios de avaliação da QV, verificou-se que: 1- Apenas em 18 (32,7%)
estudos os autores apresentam uma definição de QV; 2- A definição de QV geral é a mais
frequentemente (23,6%) utilizada; 3- Menos da metade (36,4%) menciona uma justificativa
para a escolha do instrumento de avaliação da qualidade de vida; 4- Dois estudos, entre os 18
que definiram um conceito de QV, não contemplaram o conceito de QV adotado ao escolher o
instrumento, visto que nestes os autores utilizam a definição de QV geral e aplicam
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questionários de QVRS. A Tabela 5 apresenta as principais informações referentes aos critérios
verificados nos estudos sobre a avaliação da QV.
Tabela 5 - Distribuição das produções científicas segundo relato de definição de QV, conceito
de QV utilizado e coerência na escolha do questionário adotado para avaliação
Critério avaliado
n
%
Define o conceito de Qualidade de Vida utilizado
Não
Sim, Qualidade de vida Geral
Sim, Qualidade de vida relacionada à saúde
Sim, Qualidade de vida Geral e Qualidade de vida relacionada à saúde

37
13
3
2

67,3
23,6
5,5
3,6

Há coerência entre o conceito de QV referido e o instrumento adotado
Sim
Não

16
2

88,9
11,1

Há justificativa para a escolha do instrumento
Sim
Não

20
35

36,4
63,6

Quanto ao número de instrumentos aplicados, com a exceção de um estudo (BOTTENE;
REIS, 2012) que utilizou dois questionários, todos os demais aplicaram somente um
instrumento para verificar a QV das amostras incluídas.
Ao total foram citados nos estudos sete diferentes questionários, sendo o WHOQOLBREF (50,9%) e o SF-36 (21,9%) os mais frequentemente utilizados. Destaca-se que um dos
estudos (EYANOER, 2018) não esclareceu qual questionário foi utilizado e outro (GARBIN et
al., 2015) avaliou a QV por meio de um questionário estruturado não validado (Tabela 6).
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Tabela 6 – Questionários utilizados nos estudos primários incluídos nessa revisão para
avaliação da Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase
Questionário utilizado

WHOQoL-Bref

SF-36

n

28

12

%

Referência

50,9

Umoh; Effiong, 2015; Attama et al. 2016; Chakraborty
et al., 2015; Mankar et al., 2008; Kumar et al., 2016;
Govindharaj et al, 2018; Brouwers et al., 2011; Chingu
et al., 2013; Tsutsumi et al., 2007; Castro et al., 2016;
Simões et al., 2016; José et al., 2016; Santos et al., 2015;
Gaudenci et al., 2015; Costa et al., 2012; Loose et al.,
2017; Reis et al., 2013a; 2013b; 2013c; 2014; Santos et
al., 2016; Savassi et al., 2009; 2014; Leite; Caldeira,
2015; Quaggio et al., 2014; Leite et al, 2015; Geetha et
al., 2015; Ravi et al., 2004

21,9

Diaz et al., 2008; Amorim et al.,2016; Araújo et al.,
2016; Rodini et al., 2010; Lustosa et al., 2011; Lopes
Neto et al., 2015; Lambert et al., 2016; Sales et al.,
2017; Bowers et al., 2017; Oliveira et al, 2015; Prado
et al., 2011; Sousa et al., 2011

DLQI

7

12,7

Budel et al., 2011; Hunt et al., 2008; Proto et al., 2010;
An et al., 2010; Martins et al., 2008; Castro et al., 2009;
Yap et al., 2016

WHOQoL-100

2

3,7

Ravi, et al., 2004; Joseph; Rao, 1999

DLQI e SF-36

1

1,8

Bottene; Reis, 2012

SF-20

1

1,8

Bello et al., 2013

PedsQL 4.0

1

1,8

Neder et al., 2015

RAND-36

1

1,8

Wan, et al., 2017

Não refere

1

1,8

Eyanoer, 2018

Questionário não
validado

1

1,8

Garbin et al., 2015

Total

55

100,0

Dermatology Life Quality Index (DLQI); Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36); Short Form-20 (SF20); Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0); Questionário de Qualidade de Vida Rand 36Itens (RAND); World Health Organization Quality Of Life – 100); World Health Organization Quality Of LifeBref (WHOQOL/bref)

O Quadro 5 apresenta as principais características dos questionários utilizados nos
estudos primários para avaliação da QV em hanseníase.
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Quadro 5- Instrumentos utilizados para avaliar a Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase segundo a população-alvo, classificação, domínios,
número de questões e forma de avaliação
Instrumento

Classificação

Idade

DLQI

Específico para
doenças
dermatológicas

Acima de
16 anos

6 domínios: Sintomas e sentimentos;
Atividades diárias; Atividades de lazer e
práticas esportivas; Trabalho e escola;
Relações interpessoais; Tratamento

10 itens

PedsQL 4.0

Específico para
crianças
e
adolescentes;
não discrimina
agravo

5 a 18 ou
2 a 18

4 domínios: Físico; Emocional; Social;
Escolar

23 itens

RAND-36

QVRS/
genérico

Acima de
14 anos

8 domínios: Capacidade funcional;
Aspectos físicos; Dor; Estado geral da
saúde;
Saúde
mental;
Aspectos
emocionais; Aspectos sociais; Vitalidade

36 itens

SF-20

QVRS/
genérico

Acima de
14 anos

6 domínios: Capacidade física; Limitação
devido à doença; Saúde mental; Percepção
da saúde; Aspectos sociais; Dor

20 itens

QVRS/
genérico

Acima de
14 anos

8 domínios: Capacidade funcional;
Aspectos físicos; Dor; Estado geral da
saúde;
Saúde
mental;
Aspectos
emocionais; Aspectos sociais; Vitalidade

36 itens

WHOQoL100

QV geral

Maiores
de 18 anos

6 domínios: Físico; Psicológico; Nível de
Independência; Relações sociais; Meio
ambiente;
Espiritualidade/Crenças
Pessoais

100 itens

WHOQoLBREF

QV geral

Maiores
de 18 anos

4 domínios: Físico; Psicológico; Relações
sociais; Meio ambiente

26 itens

SF-36

Domínios

Questões

Avaliação
Cada questão recebe um score de 0 a 3 (nada: 0, um
pouco: 1, muito: 2, muitíssimo: 3), resultando em um
escore que pode divergir de 0 a 30, em que quanto maior
o escore do paciente, pior será sua QV.
Escores variam de 0 a 100 e quanto maior o escore,
melhor a qualidade de vida. Possui itens específicos para
cada faixa etária e um questionário para verificar a
percepção paterna sobre a QVRS das crianças ou
adolescentes.
Possui as mesmas questões do SF-36, porém com
pontuação simplificada e de domínio público. As
pontuações variam entre 0 e 100, sendo expressas em
valores percentuais.
Fornece pontuação de zero a 100 em suas seis dimensões,
em que 0 representa a pior QV possível e 100 a melhor
QV possível.
O questionário avalia tanto os aspectos relacionados à
saúde (bem-estar) quanto a doença. A pontuação (escore)
para cada um dos 8 domínios varia de 0 (pior estado de
saúde) a 100 (melhor estado de saúde). Não há nota de
corte, contudo quanto maior o escore, maior a QV.
As respostas para as questões do WHOQOL-100 e
WHOQOL-bref são dadas em uma escala do tipo Likert.
As perguntas são respondidas por meio de quatro tipos de
escalas (dependendo do conteúdo da pergunta):
intensidade, capacidade, frequência e avaliação. Não
existem pontos de corte que determinem escore abaixo ou
acima do qual se possa avaliar a qualidade de vida como
“ruim” ou “boa”. O escore de cada domínio é obtido em
uma escala positiva, de forma que quanto mais alto o
escore, melhor a QV naquele domínio.
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7.4

Resultado da avaliação da Qualidade de Vida: o impacto nos domínios
Verificou-se que o impacto da hanseníase na avaliação da QV é multidimensional, visto

que os estudos apontam que as características de evolução da doença possuem a capacidade de
desencadear transtornos que impactam a maioria dos aspectos que envolvem a QV. Contudo,
percebe-se que os domínios referentes aos aspectos Físicos obtêm piores resultados mais
frequentemente.
Entre os estudos que aplicaram o WHOQoL-Bref, o domínio Físico foi o mais
frequentemente afetado (TSUTSUMI et al., 2007; SANTOS et al., 2015; GAUDENCI et al.,
2015; REIS et al., 2013a; 2013b; 2013c; 2014; SANTOS et al., 2016; COSTA et al., 2012;
LOOSE et al, 2017 SAVASSI et al., 2009; 2014; QUAGGIO et al., 2014), seguido pelo domínio
Meio Ambiente (MANKAR et al.,2011; SANTOS et al., 2015; JOSÉ et al., 2016; CASTRO et
al., 2016; SIMÕES et al., 2016; LEITE; CALDEIRA, 2015), Relações sociais (LEITE et al.,
2015; CHINGU et al., 2013; BROUWERS et al., 2011; KUMAR et al., 2016); e Psicológico
(GOVINDHARAJ et al., 2018 CHAKRABORTY et al., 2015 ATTAMA et al., 2016; UMOH;
EFFIONG, 2015).
No Quadro 6 é possível verificar os resultados dos escores de todos os estudos que
utilizaram o WHOQoL-Bref segundo os domínios do instrumento.
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Quadro 6- Resultados da avaliação da Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase segundo
os domínios do WHOQoL-Bref
Estudo

População

País

Attama et al., 2016

Tratamento

Brouwers et al., 2011

Domínios WHOQoL-Bref***
F*

P*

RS*

MA*

Nigéria

56,0

53,5

56,0

59,2

Crônica

Nepal

24,1

20,6

10,9

26,4

Castro et al 2016

Tratamento

Brasil

67,2

76,1

69,7

53,1

Chakraborty et al., 2015

Tratamento

Índia

54,9

50,0

56,5

59,1

Chingu et al., 2013

Crônica

Malawi

25,8

17,1

9,9

21,1

Costa et al., 2012

Reação

Brasil

46,4

58,3

58,3

50

Esquivel et al., 2016

Crônica/mulheres

Brasil

Gaudenci et al., 2015

Tratamento

Brasil

Geetha et al., 2015

Tratamento

Índia

Govindharaj et al., 2018

Crônica

Índia

46,4

46,0

53,0

52,6

José et al., 2016

Tratamento

Brasil

53,8

56,0

64,1

53,3

Kumar et al., 2016

Crônica

Índia

20,5

16,1

8,16

24,3

Leite et al., 2015

Crônica

Brasil

34,6

37,3

34,4

43,7

Leite; Caldeira, 2015

Crônica

Brasil

47,2

49,9

61,7

44,9

Loose et al 2017

Reação

Brasil

53,4

57,4

62,3

56,5

Mankar et al., 2008

Tratamento

Índia

65,4

62,3

61,4

58,1

Quaggio et al., 2014

Crônica

Brasil

54,9

62,5

71,5

62,7

Reis et al., 2013a

Pós-neurólise

Brasil

44,3

58,7

69,3

47,5

Reis et al., 2013b

Dor neuropática

Brasil

42,5

60,6

66,2

51,2

Reis et al., 2013c

Pós-neurólise

Brasil

43,7

57,5

68,7

46,2

Reis et al., 2014

Dor neuropática

Brasil

36,8

59,3

62,5

49,3

Santos et al., 2015

Tratamento

Brasil

53,6

62,5

70,8

53,1

Santos et al., 2016

Dor neuropática

Brasil

46,4

57,3

66,4

46,9

Savassi et al., 2009

Crônica

Brasil

52,1

55,2

75,2

57,4

Savassi et al., 2014

Crônica

Brasil

52,2

55,9

75,6

57,4

Simões et al., 2016

Tratamento

Brasil

58,6

66,4

70,4

57,5

Tsutsumi et al., 2007

Tratamento/homens

Bangladesh

46,4

49,1

61,6

53,3

Umoh; Effiong, 2015

Tratamento

Nigéria

46,6

37,5

44,4

37,7

IND**
47,1

50,1

57,5

52,9

IND**

*Resultados em escala centesimal
**Informação não disponível
***World Health Organization Quality Of Life-Bref (WHOQoL/bref): F= Físico; P= Psicológico; RS= Relações
Sociais; MA= Meio ambiente.
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Entre os estudos que utilizaram o SF-36, os menores escores foram evidenciados no
domínio Limitações por Aspectos Físicos (AMORIM et al., 2016; ARAÚJO et al., 2016;
SOUSA et al., 2011; PRADO et al, 2011; DIAZ et al., 2008; LUSTOSA et al., 2011; RODINI
et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2015; SALES et al., 2017). Somente dois estudos evidenciaram
escores baixos em outros domínios, sendo estes Aspectos emocionais (BOWERS et al., 2017)
e Dor (LAMBERT et al., 2016).
Ressalta-se que dois estudos encontraram altos escores em seus resultados, condizentes
com um baixo comprometimento da QV, contudo, em um deles a amostra é composta somente
por pacientes com classificação operacional PB (BOTTENE; REIS, 2012) e o outro por
pacientes em tratamento em unidades de atenção primária (LOPES NETO et al., 2015).
No Quadro 7 são apresentados os resultados dos escores de todos os estudos que
utilizaram o SF-36 segundo o domínio do instrumento (Quadro 7).
Quadro 7- Resultados da avaliação da Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase segundo
os domínios do SF-36
Estudo

População

SF-36**

País
CF

AF

Dor

EGS

VIT

AS

AE

SM

Amorim et al., 2016

Tratamento

Brasil

57,6 21,0 51,1 61,2 51,3 73,6 42,1

64,6

Araújo et al., 2016

Tratamento

Brasil

55,3 31,8 52,8 59,8 57,4 57,5 35,5

57,9

Bottene; Reis, 2012 *

Tratamento/PB

Brasil

85,0 100, 72,0 72,0 65,0

100

64,0

Bowers et al, 2017

Reação/ENH

65,3 25,0 35,7 35,0 36,2 42,7 24,1

41,0

Diaz et al., 2008

Tratamento

Brasil

65,8 12,5 50,0 69,7 45,8 54,2 50,0

42,0

Lambert et al., 2016

Reação/RR

Etiópia

50,8 31,9 20,5 32,1 38,1 71,0 28,2

41,1

Neto et al, 2015

Tratamento

Brasil

84,4 72,4 74,5 73,0 71,9 86,0 77,8

74,0

Lustosa et al., 2011

Crônica

Brasil

61,3 45,4 57,6 50,3 66,8 73,8 57,5

79,6

Prado et al., 2011

Crônica

Brasil

68,6 42,2 53,5 60,6 60,8 69,8 54,4

61,9

Rodini et al., 2010

Tratamento

Brasil

62,0 43,0 60,0 81,0 75,0 82,0 65,0

77,0

Sales et al., 2017*

Reação/ENH

Brasil

Sousa et al., 2011

Tratamento

Brasil

Bangladesh

55

12,5

40

47

47,5

100

50

33,3

65,1 47,2 54,8 62,7 62,4 70,1 57,7

50
61,8

*Resultados em mediana; **Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36) CF= Capacidade funcional, AF=
Limitação por aspectos físicos, Dor, EGS= Estado geral de saúde, VIT= Vitalidade, AS= Aspectos sociais, AE=
Limitação por aspectos emocionais, SM= Saúde mental.

Sobre os estudos que aplicaram o questionário DLQI, percebemos grande variação
quanto à forma de apresentação dos resultados. Somente três estudos (HUNT et al., 2018; AN
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et al., 2010; YAP et a., 2016) apresentam os desfechos referentes aos domínios e em todos
Sintomas e Sentimentos foi o que atingiu os maiores escores, sendo importante ressaltar que,
nesse questionário, altos escores são interpretados como pior QV.
Entre os que apresentaram escores médios totais referentes ao resultado do DLQI,
averiguou-se uma variação entre 2,4 (HUNT et a., 2008) e 18,78 (AN et al., 2010), sugerindo
que a hanseníase pode causar desde um comprometimento leve até um comprometimento grave
na QV das pessoas com o agravo. O Quadro 8 apresenta os principais resultados da aplicação
do DLQI nessa categoria.

Quadro 8- Média, percentual de comprometimento grave ou muito grave da QV e domínio
mais impactado segundo o estudo que utilizou o DLQI
Resultados DLQI**
Estudos

População

País

Budel et al., 2011

Tratamento

Brasil

10,23

Tratamento/PB

Brasil

3,57

Hunt et al., 2008

Tratamento

Vietnã

2,4

Proto et al., 2010

Tratamento

Brasil

IND*

An et al., 2010

Tratamento

China

18,78

Martins et al.,
2008

Tratamento

Brasil

11

Bottene; Reis,
2012

Yap et al., 2016
Castro et al., 2009

Reação/ENH
Tratamento

Malásia
Brasil

Média

9,1
IND*

Impacto na
QV
50% grave ou
muito grave
12% grave ou
muito grave
6% grave ou
muito grave
IND*
95,3% grave
ou muito
grave
45% grave ou
muito grave
33,3% grave
ou muito
grave
44% grave ou
muito grave

Domínio
mais
impactado
IND*
IND*
SS
IND*
Sintomas e
Sentimentos
IND*
Sintomas e
Sentimentos
IND*

* Informação não disponível
** Dermatology Life Quality Index (DLQI); domínios Sintoma e Sentimentos; Atividades Diárias; Atividades de
lazer e Práticas esportivas; Trabalho e Escola; Relações Interpessoais; e Tratamento.

Apenas um estudo (NEDER et al., 2015) utilizou o questionário PedsQL 4.0
(questionário genérico de QVRS, específico para a faixa etária de crianças e adolescentes) e

65

verificou que os menores escores da QV eram referentes ao domínio Escolar, domínio este que
envolve a percepção da criança e do adolescente sobre itens referentes à dificuldade relacionada
à atenção, memorização, acompanhar os trabalhos da classe e motivos de faltar a escola.
Dois estudos utilizaram o WHOQoL-100, em um destes (RAVI et al., 2004) o domínio
Relações sociais foi o que apresentou o menor escore entre pacientes com neurite. Já no outro
(JOSEPH; RAO, 1999), o domínio Relações sociais foi o que obteve os menores escores entre
as pessoas com histórico de tratamento para hanseníase.
Apenas um estudo (BELLO et al, 2013) utilizou o SF-20, neste o domínio Capacidade
funcional foi o que apesentou menor escore.
Wan e colaboradores (2017) utilizaram o RAND-36 para avaliar a QV de pessoas com
hanseníase antes e após um procedimento denominado “duplo esmagamento”, neste também se
verificou que o domínio que mais influenciou negativamente a QV foi Limitações por aspectos
físicos.
No estudo de Garbin e colaboradotes (2015), a avaliação da QV se deu mediante a
aplicação de um questionário estruturado não validado e a QV foi classificada como ruim, muito
ruim, nem ruim/nem boa e boa. Os resultados deste estudo demonstraram que 45,7% dos
pacientes classificaram sua qualidade de vida entre ruim e muito ruim.

7.5

Resultado da avalição da Qualidade de Vida: variáveis que influenciam a Qualidade de
Vida de pessoas com hanseníase
Alguns estudos buscaram identificar a influência que as variáveis sociodemográficas,

clínicas e psicossociais desempenham nos escores de QV das pessoas com hanseníase. Esses
resultados sugerem, conforme aparecem nas investigações, que a presença de GI 1 ou 2 foi a
variável que mais frequentemente influenciou negativamente as avaliações de QV, porém
fatores como dor neuropática, reação hansênica e classificação operacional MB também
impactaram de maneira negativa a avaliação da QV de algumas amostras (Quadro 9).

66

Quadro 9- Variáveis e o impacto na QV/QVRS de pessoas com hanseníase

Idade ˃60

CLÍNICAS

SOCIODEMOGRÁFICAS

Baixa Renda
Sexo/ feminino

Atividade Remunerada

Positivo
Simões et al., (2016); Araújo
et al., (2016); Geetha et al.,
(2015)
-

-

-

Baixa escolaridade

-

Estado civil/casado

Simões et al., (2016); Costa
et al., (2012); Kumar et al.,
(2016); Leite et al., (2015)

Exercício físico

Araújo et al., (2016)

Tsutsumi et al., (2007); Leite et
al., (2015)
Araújo et al., (2016); Budel et al.,
(2011); Araújo et al., (2016);
Mankar et al., (2011); Reis et al.,
(2013c); Bello et al., (2013)

Kumar et al., (2016)

Morar afastado de
grandes centros/capital

Atraso no diagnóstico

Impacto na avaliação da QV
Negativo

-

-

-

Insignificante
An et al., (2010); Umoh; Effiong
(2015); Chakraborty et al., (2015);
Costa et al., (2012) Tsutsumi et al.,
(2007); Bello et al., (2013)
An et al., (2010); Umoh; Effiong
(2015); Chakraborty et al., (2015);
Simões et al., (2016) Costa, et al.,
(2012); Tsutsumi et al., (2007)
Araújo et al., (2016)

Proto et al., (2010); Costa et al.,
(2012)
Umoh; Effiong (2015); Tsutsumi
An et al., (2010); Costa et al.,
et al., (2007); Leite et al., (2015);
(2012)
Chakraborty et al., (2015); Simões
et al., (2016)
Chakraborty et al., (2015); Lustosa
et al., (2011)

-

Umoh;
Effiong
(2015);
Chakraborty et al., (2015)
-

Simões et al., (2016); Prado et al.,
(2011)
Continua...
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Impacto estatisticamente significante na QV
Positivo

CLÍNICAS

Manifestações
musculoesqueléticas

-

Reação hansênica

-

ENH

-

Negativo
Neder et al., (2015)
Martins et al., (2008); Garbin et
al., (2015); Loose et al., (2017);
Lustosa et al., (2011)
Yap et al., (2016); Sales et al.,
(2017)
Martins et al., (2008); Costa et al.,
(2012); Reis at al., (2013a);
Castro et al., (2009); Reis et al.,
(2013c); Prado et al., (2011);
Brouwers et al., (2011); Lustosa
et al., (2011); Gaudenci et al.,
(2015) An et al., (2010); Kumar et
al., (2016); Govindharaj et al.,
(2018); Tsutsumi et al., (2007)
Santos et al., (2015); Savassi et
al., (2014)
Eyanoer, (2018); Oliveira et al.,
(2015); Santos, et al., (2016);
Reis et al., (2013b); Reis., at al
(2013a)

Apresentar algum grau
de incapacidade

-

Dor neuropática

-

Classificação
operacional MB

-

Martins et al., (2008); Lustosa et
al., (2011); Reis et al., (2013c);
Lopes Neto., et al., (2015)

-

Oliveira et al., (2015); Lustosa et
al., (2011); Tsutsumi et al., (2007)

Percepção de estigma
e/ou discriminação
PSICOSSOCIAIS Presença de sofrimento
psíquico

-

Reis et al., (2014)

Insignificante
Tsutsumi et al., (2007)

-

Rodini et al., (2010)

-

Araújo et al., (2016); Budel et al.,
(2011)

68

7.6

Síntese dos estudos sobre Qualidade de Vida de pessoas com hanseníase
A síntese dos estudos contendo a descrição mais detalhada e os principais desfechos

investigados nesta revisão é apresentada no APÊNDICE F.
Para fins de discussão emergiram três categorias, sendo elas: “Critérios de avaliação da
QV em hanseníase”; “Questionários utilizados na avaliação da QV em hanseníase”; e “Os
resultados da avalição da qualidade de vida”.
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8

DISCUSSÃO

Critérios de avaliação da Qualidade de vida
Definir e explicitar não apenas o conceito de QV adotado, mas também o instrumento
de avaliação, são alguns dos critérios de qualidade a ser seguidos em estudos que investigam
QV, haja vista a multidimensionalidade, subjetividade, bipolaridade e o dinamismo do
construto e para que seja possível a interpretação dos resultados (GILL; FEINSTEIN, 1994),.
Com relação ao conceito de QV, na atual revisão, este somente foi expresso em 18
investigações (32,7%), resultados semelhantes a outros estudos (NICOLUSSI, 2008;
ZANDONAI et al., 2010; ADUNURI; FELDMAN, 2015; DAHAN-OLIEL et al., 2015), o que
pode estar relacionado ao fato de que o tema ainda apresenta muitas imprecisões conceituais
apesar da grande relevância social e científica (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012), não
sendo incomum uma abordagem superficial e limitada do construto, supondo que estes são
intuitivamente compreendidos pelo leitor, resultando frequentemente em confusão (PEREIRA;
TEIXEIRA; SANTOS, 2012; BARON et al., 2019)
A justificativa para escolha do instrumento de QV utilizado consta em apenas 36,4%
dos estudos incluídos em nossa amostra, percentuais baixos referentes a esse critério também
foram encontrados em revisões de estudos que avaliaram a QV em outros agravos (PEETERS
et al., 2016; ADUNURI; FELDMAN, 2015; NICOLUSSI, 2008).
Questionários utilizados na avaliação da QV em hanseníase
Não foi encontrado nenhum questionário específico para avaliação da QV de pessoas
com hanseníase. Visto que instrumentos específicos incluem questões relevantes relacionadas
a uma doença em particular e, portanto, são mais responsivos e sensíveis (WIEBE et al., 2003),
é possível que alguns aspectos inerentes à hanseníase podem estar deixando de ser avaliados,
superestimando, assim, os resultados.
Ao total, sete instrumentos diferentes foram utilizados para a avaliação da QV de
pessoas com hanseníase, sugerindo não haver consenso entre os pesquisadores sobre quais
escalas são ideais para aplicação nessa população, gerando dificuldades na comparação desses
resultados.
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Verificou-se que um considerável percentual de estudos aplicou instrumentos
genéricos. Estes têm a vantagem de possibilitar a avaliação de diversas áreas ou domínios de
diferentes populações, com diferentes agravos, contudo apresentam a desvantagem de não
demonstrar mudanças em alguns aspectos específicos relacionados a algumas doenças
(GUYATT; FEENY; PATRICK, 1993).
Entre os questionários genéricos, o WHOQOL-BREF - escala simples, breve e validada
em vários países e idiomas que permite a comparação com outros agravos e populações - foi o
mais frequentemente utilizado pelos estudos incluídos nesta revisão (UMOH; EFFIONG, 2015;
ATTAMA et al. 2016; CHAKRABORTY et al., 2015; MANKAR et al., 2008; KUMAR et al.,
2016; GOVINDHARAJ et al, 2018; BROUWERS et al., 2011; CHINGU et al., 2013;
TSUTSUMI et al., 2007; CASTRO et al., 2016; SIMÕES et al., 2016; JOSÉ et al., 2016;
SANTOS et al., 2015; GAUDENCI et al., 2015; COSTA et al., 2012; LOOSE et al., 2017;
REIS et al., 2013A; 2013B; 2013C; 2014; SANTOS et al., 2016; SAVASSI et al., 2009; 2014;
LEITE; CALDEIRA, 2015; QUAGGIO et al., 2014; LEITE et al, 2015; GEETHA et al., 2015;
RAVI et al., 2004). Os escores deste instrumento podem variar de 0 a 100 e quanto maiores,
melhor é considerada a QV. Não é admitido um escore total, de forma que cada domínio é
pontuado de maneira independente, dado o caráter multidimensional do construto, além disso,
não existem pontos de corte que determinem escore abaixo ou acima do qual se possa avaliar a
QV como ruim ou boa (FLECK et al, 2008).
O WHOQOL-BREF é um instrumento de QV geral e uma versão reduzida do
WHOQOL-100, composto por 26 perguntas divididas em 4 domínios : Domínio Físico (Dor e
desconforto; Energia e fadiga; Sono e repouso; Mobilidade; Atividades da vida cotidiana;
Dependência de medicação ou de tratamentos; e Capacidade de trabalho); Domínio Psicológico
(Sentimentos positivos; Pensar, aprender, memória e concentração; Autoestima; Imagem
corporal e aparência; Sentimentos negativos; Espiritualidade/ religião/ crenças pessoais);
Domínio Relações Socias (Relações pessoais; Suporte ‘Apoio’ social; Atividade sexual);
Domínio Meio ambiente (Segurança física e proteção; Ambiente no lar; Recursos financeiros;
Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade; Oportunidades de adquirir novas
informações e habilidades; Participação e oportunidades de recreação/lazer; Ambiente físico;
Transporte) (FLECK, 1999).
O segundo questionário mais utilizado foi o SF-36 (Diaz et al., 2008; Bottene; Reis,
2012; Amorim et al.,2016; Araújo et al., 2016; Rodini et al., 2010; Lustosa et al., 2011; Lopes
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Neto et al., 2015; Lambert et al., 2016; Sales et al., 2017; Bowers et al., 2017; Oliveira et al,
2015; Prado et al., 2011; Sousa et al., 2011). O SF-36 é instrumento genérico para a avaliação
da QVRS, capaz de detectar diferenças clínicas e socialmente relevantes no status de saúde
tanto da população geral quanto de pessoas acometidas por alguma enfermidade, assim como
as mudanças na saúde ao longo do tempo (WARE JR., 2000)
As questões do SF-36 são divididas em dois grandes componentes: o físico, que inclui
os domínios: capacidade funcional (10 itens), estado geral de saúde (cinco itens), dor (dois
itens) e aspectos físicos (quatro itens); e o mental, que abrange: saúde mental (cinco itens),
vitalidade (quatro itens), aspectos sociais (dois itens) e aspectos emocionais (três itens) (WARE
JR., 2000).
A avaliação é realizada por meio de escalas Likert, podendo variar entre 0 e 100 pontos,
de modo que pontuações mais altas indicam melhor estado de saúde. Cada domínio é analisado
separadamente, não sendo admitido um escore geral, de forma a não induzir a uma visão parcial
dos resultados referentes à QV (WARE JR., 2000; LINS; CARVALHO, 2016).
Verificou-se que alguns estudos buscaram amenizar a lacuna existente entre um
questionário genérico e um especificamente relacionado ao agravo e utilizaram o Dermatology
Life Quality Index (DLQI) (BUDEL et al., 2011; BOTTENE; REIS, 2012; HUNT et al., 2008;
PROTO et al., 2010; AN et al., 2010; MARTINS et al., 2008; CASTRO et al., 2009; YAP et al., 2016),

sendo este o terceiro com maior número de citações.
Questionários específicos para determinado grupo de doenças, como o DLQI, enfocam
aspectos comuns de diferentes doenças, permitindo comparações entre populações de pacientes
relacionadas, mas distintas, sendo particularmente importantes para doenças não muito comuns,
pois auxiliam na superação das limitações associadas a pequenas amostras (PASCOAL et al,
2018).
O DLQI é um questionário usado tanto para medir quanto para comparar a qualidade de
vida entre diferentes doenças cutâneas. A pontuação geral do instrumento vai de 0 a 30 pontos
e quanto mais próximo de zero, melhor o índice de QV, sendo sugerida a seguinte correlação
dos escores: 0-1: sem efeito na QV; 2-5: pequeno efeito na QV; 6-10: efeito moderado na QV;
11-20: efeito muito elevado na QV; e de 21-30: efeito extremamente elevado na QV
(MARTINS; ARRUDA; MUGNAINI, 2004).
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É composto por dez itens que são divididos em seis domínios: 1- Sintomas e
sentimentos (reflete como as alterações na pele podem incomodar ou envergonhar o paciente
perante as outras pessoas); 2- Atividades diárias (reflete como a doença pode atrapalhar o dia a
dia ou limitar o vestuário); 3- Lazer (reflete como a doença pode atrapalhar o convívio social e
a prática de esportes); 4- Trabalho/escola (reflete se a doença causou faltas no trabalho ou
escola); 5- Relações interpessoais (reflete como a doença pode atrapalhar relacionamento com
o parceiro e a vida sexual); e 6- Tratamento (reflete como o tratamento da doença pode
atrapalhar ou criar problemas). (MARTINS; ARRUDA; MUGNAINI; 2004)
Na atual revisão, apenas um estudo (BOTTENE; REIS, 2012) utilizou a associação de
um instrumento genérico (o SF-36) com um específico para doenças dermatológicas (DLQI).
Destaca-se, contudo, que tal associação é importante, uma vez que avalia diferentes aspectos
da QV produzindo tanto dados relacionados especificamente ao impacto de determinada doença
na QV quanto dados genéricos que facilitam comparações entre diferentes agravos (AGUIAR
et al., 2008).
Os resultados da avalição da QV de pessoas com hanseníase
No que se refere à avaliação da QV, os estudos incluídos em nossa amostra demostram
que pessoas com hanseníase apresentam QV significativamente menor quando comparadas a
populações com outras dermatoses (AN et al., 2010; ATTAMA et al., 2016) e à população em
geral (BROUWERS et al., 2011; JOSÉ et al., 2016; MANKAR et al., 2011; TSUTSUMI et al.,
2007; JOSEPH; RAO, 1999)
Os estudos de intervenção, envolvendo pessoas com hanseníase, que incluem a medida de
qualidade de vida como desfecho, são escassos. A presente revisão identificou apenas seis
estudos (WAN, et al., 2017; DIAZ et al., 2008; RODINI et al., 2010; LEITE; CALDEIRA,
2015; LAMBERT, et al., 2016; RAVI et al. 2004), o que denota pouco interesse nos aspectos
subjetivos envolvidos nesse tipo de avaliação, dificultando a percepção dos diversos desfechos
individuais possíveis relacionados à doença e seu tratamento.
No que diz respeito às principais conclusões levantadas nos estudos, contataram-se
alterações negativas na QV de pacientes com hanseníase na maior parte dos estudos. Os
resultados encontrados apontam que a dimensão física foi a mais prejudicada e a que mais
exerceu influência na QV entre a maioria dos estudos que aplicaram o WHOQoL-Bref
(TSUTSUMI et al., 2007; SANTOS et al., 2015; GAUDENCI et al., 2015; REIS et al., 2013a;
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2013b; 2013c; 2014; SANTOS et al., 2016; COSTA et al., 2012; LOOSE et al, 2017 SAVASSI
et al., 2009; 2014; QUAGGIO et al., 2014); o SF-36 (AMORIM et al., 2016; ARAÚJO et al.,
2016; SOUSA et al., 2011; PRADO et al, 2011; DIAZ et al., 2008; LUSTOSA et al., 2011;
RODINI et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2015; SALES et al., 2017; LAMBERT et al., 2016),
DLQI (HUNT et al., 2018; AN et al., 2010; YAP et a., 2016), SF-20 (BELLO et al, 2013) e
RAND-36 (WAN et al., 2017).
Dada as diferenças nos instrumentos utilizados, a comparação dos resultados sobre o
impacto da hanseníase na QV das pessoas acometidas é complexa. No entanto, verificou-se que
os escores de QV seriam menores se estivessem presentes reações hansênicas (MARTINS et
al., 2008; GARBIN et al., 2015; LOOSE et al., 2017; LUSTOSA et al., 2011), algum grau de
incapacidade (MARTINS et al., 2008; COSTA et al., 2012; REIS et al., 2013a; CASTRO et al.,
2009; REIS et al., 2013c; PRADO et al., 2011; BROUWERS et al., 2011; LUSTOSA et al.,
2011; GAUDENCI et al., 2015; AN et al., 2010; KUMAR et al., 2016; GOVINDHARAJ et al.,
2018; TSUTSUMI et al., 2007) e estigma (OLIVEIRA et al., 2015; LUSTOSA et al., 2011;
TSUTSUMI et al., 2007)

As reações hansênicas são consideradas as maiores complicações nos pacientes com
diagnóstico de hanseníase, provocam manchas, descamações, caroços, inflamações neurais, dor
neural, podendo ocorrer antes, durante e após o tratamento (TALHARI et al., 2006). Além de
ocasionarem grande repercussão nas condições físicas, psicológicas, sociais e econômicas de
seus portadores, constituem a principal causa de incapacidades e deficiências permanentes,
justificando, assim, a influência negativa na avaliação da QV evidenciada por alguns estudos
(MARTINS et al., 2008; REIS et al., 2013c; LOPES NETO et al., 2015; LUSTOSA et al.,
2011).
Os resultados da atual revisão a respeito da avaliação da QV de pessoas com algum grau
de incapacidade física relacionado à hanseníase revelam que pacientes com GIF 1 e 2
apresentaram maior comprometimento da qualidade de vida (CASTRO et al., 2009; MARTINS
et al, 2008; LUSTOSA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2015; SOUSA et al., 2011; SANTOS et
al., 2015; GOVINDHARAJ et al., 2018; GAUDENCI et al., 2015).
A OMS, por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde (CIF), conceitua incapacidade como o resultado da interação de três aspectos: 1- A
disfunção apresentada pelo indivíduo; 2- A limitação de suas atividades e a restrição na
participação social; e 3- Os fatores ambientais que podem atuar como barreiras para o
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desempenho das atividades e da participação social (WHO, 2013; RUARO et al., 2012).
Mundialmente, estima-se que mais de três milhões de pessoas estejam vivendo com
incapacidades decorrentes da hanseníase (WHO, 2016).
As manifestações incapacitantes mais características na hanseníase são as neurogênicas,
que geram distúrbios sensitivos com consequentes mutilações e distúrbios motores com
parestesias e paralisias, podendo evoluir para deformidades. Estas, além de importantes
sinalizadores do diagnóstico tardio, constituem um dos pontos críticos envolvidos com a
morbidade e cronicidade da doença e, por estarem frequentemente associadas a fatores como
limitação de atividades de vida diária, prejuízos na capacidade laboral e no convívio social,
contribuem sobremaneira para piores escores de QV (SANTOS et al., 2015; SAVASSI et al.,
2014; GAUDENCI et al., 2015).
Esta revisão identificou que a dor neuropática em pacientes com hanseníase surge como
uma nova condição incapacitante que afeta a QV (REIS et al., 2013b), de forma que os
resultados de alguns estudos demonstram que esta é responsável por importante sofrimento
físico e psicológico dos pacientes (EYANOER, 2018; OLIVEIRA et al., 2015; SANTOS et al.,
2016; REIS et al., 2013b; REIS et al., 2013a), contudo, indevidamente, mantém-se muitas vezes
ignorada no acompanhamento de pessoas com hanseníase (LASRY-LEVY et al., 2011; DEL
ARCO et al., 2016).
A dor neuropática é caracterizada por quadro de dor em choques elétricos, formigamento,
queimor, sensação de frio doloroso e aperto em compressão na área afetada; apesar de possuir
alta prevalência entre os pacientes com hanseníase (RAICHER 2017; THAKUR et al., 2015;
REIS et al., 2013; DEL ARCO et al., 2016), não há atualmente nenhum método para prever ou
prevenir a dor neuropática nesses pacientes; além disso, seus mecanismos de desenvolvimento
são pouco compreendidos e as evidências sobre como tratá-la efetivamente são escassas (TOH
et al., 2018), fatores claramente relacionados ao seu impacto negativo nas avaliações da QV.
O estigma também citado como aspecto associado a menores escores de QV é fruto das
crenças e preconceitos que vêm se arrastando por toda a historicidade da doença. Alguns
estudos o apontam como o fator mais fortemente associado a menores índices de QV de pessoas
com a hanseníase (OLIVEIRA et al., 2015; BROUWERS, et al., 2011; TSUTSUMI et al.,
2007).
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A associação do estigma com preconceito caracteriza-se como importante fator para
exclusão social e limitações em diversas dimensões da vida, sendo, portando, um fator
desencadeador de sofrimento psíquico, que prejudica a autoestima, a autoeficácia e a
participação social, que entre outros aspectos negativos induz a adoção de estratégias
inadequadas de enfrentamento adotando comportamentos que culminam no medo de buscarem
o serviço de saúde, o que pode acarretar o diagnóstico tardio e/ou abandono do tratamento
(LANA et al., 2014; CASTRO 2013; SINGH, 2012).
Sobre as principais recomendações para a melhoria da QV, verificou-se entre outros
fatores a necessidade de acompanhamento pós-alta das pessoas acometidas pela hanseníase
(BELLO et al., 2013; ESQUIVEL et al., 2016; SAVASSI et al., 2014; QUAGGIO et al., 2014;
LEITE et al., 2015; CHINGU et al., 2013).
Quanto à experiência da cronicidade da hanseníase, Cruz (2016) refere que para alguns
sujeitos submetidos à PQT a doença é considerada curável como outra qualquer, enquanto que,
para outros, a mesma enfermidade, tratada com a mesma tecnologia, é experienciada como uma
patologia crônica e sem cura.
Pinheiro et al. (2017, p.7) destacam que após o tratamento medicamentoso a pessoa
atingida pela hanseníase migra da circunscrição das doenças negligenciadas e se insere no rol
das doenças crônicas e incapacitantes”, e que mesmo que haja a previsão clínica de alta por
cura, sintomas como dor, dormência, fraqueza nos nervos e outros dão continuidade à condição
e à experiência de adoecimento (SILVA; BARSAGLINI, 2019).
Nesse sentido, pessoas consideradas curadas nos registros oficiais da hanseníase
“persistem em ser objeto de uma clínica dirigida a quadros reacionais, com uso de drogas
obsoletas com efeitos iatrogênicos severos, ou convivendo com dor crónica e/ou sequelas
irreversíveis” (CRUZ, 2016 p.39), justificando a necessidade de o cuidado após a cura se tornar
um componente integral do programa.
Ainda sobre as principais recomendações dos estudos incluídos nesta revisão, destaca-se
que o impacto negativo da hanseníase na qualidade de vida pode ser significativamente
reduzido por meio de intervenção e tratamento precoces.
Além disso, em decorrência da hanseníase comprometer a QV e provocar sofrimento que
ultrapassa a dor e o mal-estar relacionados aos prejuízos físicos, envolvendo também alterações
significativas nas questões sociais psicológicas dos pacientes, inclusive após o término do
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tratamento (MARTINS et al., 2008), faz-se essencial um cuidado realizado de maneira
longitudinal, com abordagem multidisciplinar ao paciente, além de políticas públicas que
tenham como objetivo não só a eliminação da doença, mas também a prevenção de
incapacidades, o estímulo à adesão ao tratamento e combate ao estigma social, a fim de
minimizar a “carga” da hanseníase na vida das pessoas com a enfermidade.
Pesquisas futuras devem abordar o impacto da hanseníase em crianças e adolescentes, e
mais trabalhos experimentais precisam ser realizados, observando o efeito dos tratamentos e da
evolução da doença na QV das pessoas com hanseníase.
Embora exista heterogeneidade dos dados relatados nos estudos publicados, há uma
mensagem consistente de que a QV é agravada por progressão da doença, portanto, destaca-se
a necessidade de investimento na capacitação de profissionais, com vistas à prevenção e manejo
adequado das incapacidades, bem como para o acompanhamento adequado do período pós-alta.

9

LIMITAÇÕES DA REVISÃO
A revisão tem suas limitações. Ressalta-se que a extração dos dados foi conduzida

principalmente por um revisor, sendo posteriormente revisada pelo segundo revisor; além disso,
a busca limitou-se a artigos publicados nos idiomas inglês, português e espanhol, podendo
haver estudos em outros idiomas com resultados diferentes daqueles que relatamos.
Apesar de usar medidas quantitativas da QV, foi comum a ausência de informações sobre
a amostra, o que limitou nossa capacidade de examinar os dados mais detalhadamente. Muitos
estudos não relataram dados para permitir a avaliação do impacto da idade, do estado civil, das
diferentes formas bacilares, recidiva ou gênero na QV.
Poucos estudos nesta revisão foram de natureza experimental. A produção de novos
estudos, com maior número amostral e melhor qualidade metodológica, é fundamental para
aprofundar a compreensão das implicações da hanseníase na qualidade de vida, sendo
necessária essa abordagem em pesquisas futuras.
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10 CONCLUSÃO

− As investigações sobre QV de pessoas com hanseníase foram mais frequentemente
publicadas entre os anos de 2015 e 2016.
− O Brasil é o país com maior número de estudos que abordam a QV de pessoas com
hanseníase.
− Profissionais médicos são os que mais publicam sobre a temática, seguidos pelos
fisioterapeutas e enfermeiros.
− Os estudos analisados são em sua maioria classificados como de baixa evidência
(estudos transversais), sendo necessário o desenvolvimento de pesquisas com maior
rigor metodológico.
− Pesquisas de intervenção que incluem a avaliação da QV como desfecho são escassas,
mesmo com a relevância de medida para a prática clínica.
− Não encontramos em nossa amostra registros de questionários específicos para
avaliação da QV de pessoas com hanseníase; acredita-se que em virtude disso tenha
ocorrido a grande utilização de instrumentos genéricos de QV e QVRS.
− Foram utilizados sete instrumentos diferentes para a avaliação da QV de pessoas com
hanseníase. O WHOQoL-Bref (50,9%) foi o questionário mais utilizado, seguido pelo
SF-36 (21,9%) e DLQI (12,7%).
− Ainda ocorrem falhas relacionadas à conceituação da QV, em nossa amostra somente
32,7% dos estudos definiram o conceito adotado.
− A pesquisa sobre a QV de crianças e adolescentes com hanseníase é escassa, sendo esta
uma lacuna no conhecimento identificada.
− Verificou-se que a percepção da QV se apresentou alterada na maioria dos estudos
incluídos na atual revisão e que a dimensão física foi frequentemente a mais prejudicada.
− Estudos que incluíram pessoas com classificação operacional PB (diagnóstico precoce)
relataram altos escores condizentes com baixo impacto na QV.

78

− A percepção da QV/QVRS foi frequentemente influenciada por fatores relacionados à
evolução da doença (formas multibacilares, reações hansênicas, incapacidades,
deformidades, estigma e dor).
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11 RECOMENDAÇÕES PARA A PRÁTICA E PESQUISA
Dentre vários estudos sobre QV na área da saúde, priorizou-se neste um olhar no âmbito
da hanseníase, visto sua grande relevância no canário da saúde pública brasileira.
Verificou-se que fatores relacionados aos aspectos característicos da doença
(desenvolvimento de incapacidades, reações hansênicas e dor neuropática) desencadeiam
consequências nos aspectos físicos, psicológicos e sociais das pessoas com o agravo, resultando
no fato que enfrentar a hanseníase significa ter que se deparar com situações que poderão
diminuir ou limitar a QV.
A atual revisão permitiu a síntese do conhecimento científico sobre a QV de pessoas com
hanseníase, bem como possibilitou a identificação de algumas lacunas no conhecimento, tais
como estudos que investiguem a QV de crianças e adolescentes; que realizem a comparação
dos instrumentos de avaliação da QV com o objetivo de identificar a melhor ferramenta para
mensurar os impactos ocasionados pela hanseníase na QV, visto a ausência de um instrumento
doença-específico; e também que utilizem os resultados de QV como desfechos de intervenções
realizadas.
Sobre as questões específicas relacionas à avaliação da QV partindo do entendimento que
este é um construto multidimensional podendo gerar interpretações equivocadas, sugere-se que
as pesquisas futuras explicitem em seus relatos: 1- o conceito de QV adotado; 2- a motivação
para a escolha do instrumento; 3- a apresentação dos resultados por domínios da QV, e não
somente em escores totais; 4- apresentação dos resultados por gênero, classificação operacional
e GIF identificada, de forma a facilitar comparações entre estudos.
Sobretudo, destaca-se a relevância da inclusão de avaliações da QV das pessoas com
hanseníase tanto em pesquisas quanto na prática assistencial, visto que os resultados subsidiarão
com dados relevantes a elaboração de intervenções, programas e políticas que incluam objetivos
relacionados à melhora física, psíquica e social, bem como contribuirão sobremaneira para
aprimorar e melhorar a qualidade da assistência oferecida a essa população com consequente
impacto positivo na QV.
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APÊNDICE A- FONTES DE INFORMAÇÃO, DESCRIÇÃO, TERMO UTILIZADO PARA BUSCA
E PAÍS DE ORIGEM.
FONTE

LILACS

Cochrane
Central

CINAHL

Embase

DESCRIÇÃO

TERMOS
DE BUSCA

PAÍS

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, criada
em 1985, constitui atualmente o principal índice e repositório da
produção científica e técnica em saúde nos países da América Latina e
Caribe. Complementa índices internacionais, como MEDLINE
(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e Web of
Science, e está disponível em três idiomas: português, espanhol e
inglês. É produzida de forma cooperativa pelas instituições que
integram o Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde e registra a literatura científico-técnica em saúde
produzida por autores latino-americanos e do Caribe publicada a partir
de 1982. Os principais objetivos da LILACS são o controle
bibliográfico e a disseminação da literatura científico-técnica latinoamericana e do Caribe na área da Saúde, ausente das bases de dados
internacionais. Na LILACS são descritos e indexados: teses, livros,
capítulos de livros, anais de congressos ou conferências, relatórios
técnico-científicos, artigos de revistas, etc., relacionados à área da
Saúde. O acesso à LILACS pode ser realizado integralmente na
Biblioteca Virtual em Saúde

Decs/
Vacabulário
trilingue

Brasil

Palavraschave

Reino
Unido

Termo
CINHAL

EUA

Emtree
Tesauros

Holand
a

Register of Controlled Trials é uma fonte de registro de ensaios
clínicos controlados oriundos do MEDLINE e EMBASE e também
inclui registros de estudos que não estão indexados no MEDLINE e
EMBASE, além de outras bases bibliográficas, registros publicados
em outras línguas, registros disponíveis somente em anais de
congressos e outras fontes de difícil acesso.
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature é uma base
que indexa documentos acadêmicos dirigidos a enfermeiros e diversos
outros profissionais da saúde, com cobertura de títulos publicados
desde 1937. Fornece o texto completo de periódicos, livros, capítulos
de livros, dissertações em enfermagem, artigos de anais de eventos e
materiais audiovisuais
Excerpta Medica Data-base Ferramenta de pesquisa biomédica.
Apresenta informações sobre drogas e tratamento de doenças,por meio
de conteúdo confiável e autorizado que permite às áreas biomédica e
farmacêutica, o desenvolvimento de novos medicamentos e a
descoberta de novas aplicações para drogas existentes. Atualmente
possui como fonte mais de 25 milhões de registros, provenientes de
mais de 7.000 revistas científicas de mais de 70 países indexadas
através do tesauro EMTREE, que engloba também as nomenclaturas
MeSH. Além disso, possui mais de cinco milhões de artigos e trabalhos
de conferências que estão exclusivamente indexados no Embase
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FONTE

Medline

PsyINFO

Scopus

Infolep

Web of
Science

Google
Scholar

DESCRIÇÃO
Medical Literature Analysis and Retrievel System Online é uma base
de dados da literatura internacional da área médica e biomédica,
produzida pela NLM (National Library of Medicine, USA) e que
contém referências bibliográficas e resumos de mais de 7 mil títulos
de revistas publicadas nos Estados Unidos e em outros 70 países.
Contém referências de artigos publicados desde 1946 até o presente,
que cobrem as áreas de: medicina, biomedicina, enfermagem,
odontologia, veterinária e ciências afins. Atualização semanal.
é a mais importante base de dados na área da Psicologia. Desenvolvida
e mantida pela American Psychological Association, reúne, organiza
e divulga a literatura relevante publicada internacionalmente na área
da Psicologia e disciplinas correlatas. PsycINFO indexa periódicos,
livros, resenhas e dissertações.
É uma base de dados multidisciplinar, produzida pela editora Elsevier
desde 2004, com cobertura desde 1960, que contém resumos de 27
milhões de artigos.
O Infolep é o centro de conhecimento internacional para acesso a
recursos de informação (digital) sobre hanseníase e assuntos
relacionados. O portal Infolep oferece fácil acesso a mais de 28.500
publicações, incluindo muitas com um link para o texto completo
gratuito.
Contém artigos de periódicos nas áreas de ciências exatas e naturais,
ciências sociais, artes e humanidades, permitindo a realização de
levantamento bibliográfico por assunto, autor e título, o resultado é
apresentado em forma de referência incluindo resumo e referências.
Possibilita a pesquisa na literatura internacional publicada nos mais
variados formatos: artigos revisados por especialistas (peerrewiewed), teses, livros, artigos de periódicos, arquivos de prépublicações (Pre-prints), trabalhos completos e resumos apresentados
em reuniões científicas, bem como informações sobre organizações
profissionais, universidades e outras entidades acadêmicas

TERMOS
DE BUSCA

PAÍS

MeSH

EUA

APA
Tesauros

EUA

Palavraschave

EUA

Palavraschave

Holand
a

Palavraschave

EUA

Palavraschave

EUA
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APENDICE B- ESTRATÉGIA DE BUSCA SEGUNDO O RECURSO INFORMACIONAL
UTILIZADO. CUIABÁ-MT, 2018.
Recurso
informacional

Estratégia de busca

LILACS
(BVS)

((hanseníase or leprosy or lepra or leprosies) and (“qualidade de vida” or
“qualidade de vida relacionada à saúde” or “quality of life” or “health related
quality of life” or “health-related quality of life” or “calidad de vida” or “calidad
de vida relacionada con la salud”)

MEDLINE
(PubMed)

((leprosy[mesh terms]) or leprosy[tiab]) or leprosies[tiab]) or ‘‘hansen
disease’’[tiab]) or ‘‘hansen’s disease’’[tiab]) or ‘‘mycobacterium leprae’’[tiab]) or
‘‘mycobacterium infections’’[tiab])) OR "Leprosy, Multibacillary"[Mesh] OR
"Leprosy, Paucibacillary"[Mesh] OR "Leprosy, Tuberculoid"[Mesh] OR
"Leprosy, Lepromatous"[Mesh] OR "Leprosy, Borderline"[Mesh] and
((((((((((((quality of life[mesh terms]) or "quality of life"[mesh major topic] or
"qol" [tiab]) or "health related quality of life"[tiab]) or "health-related quality of
life"[tiab]) or "hrqol"[tiab]) or quality of life[tiab]))

CINAHL

(mh “leprosy” or ti “leprosy” or ab “leprosy” or ti “hansen disease” or ab “hansen
disease” or ab “hansens disease” or ab “hansen’s disease” or ti “leprosies” or ab
“leprosies”) and (mh “quality of life” or ti “quality of life” or ab “quality of life”
or ti “health related quality of life” or ab “health related quality of life” or ti “healthrelated quality of life” or ab “health-related quality of life”

EMBASE

'leprosy':ti,ab,kw and 'quality of life':ti,ab,kw

COCHRANE
LIBRARY

(lepr* or "hansen disease" or "hansens disease" or "hansen’s disease" or
"leprosies") and ("quality of life" or "health related quality of life" or "healthrelated quality of life" ) limite: trials

INFOLEP

“quality of life”

SCOPUS

title-abs-key (“leprosy” or “hansen disease” or “hansens disease” or “hansen’s
disease” or “leprosies”) and (“quality of life” or “health related quality of life” or
“health-related quality of life”)

WEB OF
SCIENCE

topic: ((“leprosy” or “hansen disease” or “hansens disease” or “hansen’s disease”
or “leprosies”) and (“quality of life” or “health related quality of life” or “healthrelated quality of life”)

PSYCINFO

any field: (leprosy or “hansen disease” or "leprosies" or “hansens disease” or
“hansen’s disease”) and any field: (“quality of life” or “health related quality of
life” or “health-related quality of life”)
estratégia 1:”paucibacillary leprosy” “quality of life”
estratégia 2: “lepromatous leprosy” “quality of life”

GOOGLE
SCHOLAR

estratégia 3: “leprosy patients” “quality of life”
estratégia 4: “leprosy disease” “quality of life”
estratégia 5: “hansen disease” “quality of life”
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APÊNDICE C- INSTRUMENTO DE EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DOS ESTUDOSAdaptado NICOLUSSI (2008)

IDENTIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
Título do Artigo
Periódico/volume/nº/
ano/Qualis Revista
Autores
Formação/ Profissão
do autor principal
Instituição/ local
País/Idioma

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTUDOS DE QUALIDADE DE VIDA
O
pesquisador ( )não
define o que é ( )sim
Definição utilizada:
qualidade de vida?
( )Qualidade de vida geral
( )QV relacionada a saúde
( )Outra:
Especificar a definição utilizada:
Quais
são
os
domínios que o
pesquisador
pretende mensurar?

Quanto
instrumento
utilizado:

(
(
(
(
(
(
(
(

) físico
) Psicológico/mental
) nível de independência
) relações sociais
) meio ambiente
) espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais
) sexualidade e interesses sexuais
) outro. Qual?

o Qual (quais) é (são) o (os) instrumento (s) utilizado
(os)?____________________________________________________

O pesquisador justifica a escolha?
( ) não
( ) sim Justificativa______________________________________
O instrumento utilizado é validado para a população do estudo?
( ) não
( ) sim
O
pesquisador ( ) não
solicita
aos ( ) sim
participantes
da
pesquisa
dados Quais?
complementares
( ) Avaliação individual para QV
( )Indicações de itens não abordados pelo pesquisador
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sobre QV, QVRS ( ) dados sócio demográficos
e/ou outros dados? ( ) dados clínicos
( ) outros. Qual?
CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DO ESTUDO
Tipo de publicação/ Pesquisa
delineamento
de 1- ( ) quantitativa:
pesquisa
(segundo
( ) delineamento experimental
POLIT, BECH e
( ) delineamento quase-experimental
HUNGLER, 2004 e
( ) delineamento não-experimental
LOBIONDO-WOOD
Coorte: ( ) transversal ( ) longitudinal
e HARBER, 2006)
2- ( ) Qualitativa:
( ) etnografia/etnociência
( ) fenomenologia/hermenêutica
( ) teoria fundamentada
3- Não pesquisa:
( ) revisão de literatura
( ) relato de experiência
( ) revisão sistemática
( ) metanálise
( ) estudo de caso
( ) outras. Qual?
Objetivos

População

Faixa etária
Sexo
( ) masculino ( ) feminino
População:
( ) em tratamento
( ) episódios reacionais
( ) pós-alta medicamentosa

Local da assistência/pesquisa:
( ) hospital
( ) centros especializados/centros de referência
( ) atenção primaria
( ) comunidade/residência
Amostra
(segundo Amostragem de não probabilidade:
POLIT,
BECH. ( ) conveniência
HUNGLER, 2004 )
( ) quota
( ) proposital (intencional)

Amostragem de probabilidade:
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(
(
(
(
(

) aleatória simples (randômica)
) de grupo
) aleatória estratificada
) sistemática
) outro tipo de amostragem

Características da amostra:

Critérios de inclusão/exclusão:

Tratamento dos dados
(analise estatística)

Nos
estudos
de Variáveis:
intervenção, qual (is) ( ) independente (intervenção)
a (s) intervenção (ões)
usada (s)?
( ) dependente

Grupos:
Experimental

Controle

Resultados

Conclusões
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APÊNDICE D- ESTUDOS EXCLUÍDOS APÓS LEITURA DO TEXTO NA INTEGRA

Título

Autor
principal

Periódico

Justificativa

Social
relationships
and
intimate dimensions of elderly
individuals affected by hansen’s
disease.

VIANA et
al., (2017)
Brasil

Cogitare
Enfermagem

Analisa apenas o domínio
Relações
socias
do
questionário
WHOQoLbref. Não atende o objetivo
do estudo

Aspecto físico e as repercussões
na Qualidade de Vida e
autonomia de idosos afetados
por hanseníase

VIANA et
al., (2017)
Brasil

Enfermería
Global

Analisa somente o domínio
físico. Não atende o
objetivo do estudo
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APÊNDICE E- Termos controlados e não controlados identificados nos estudos sobre qualidade de vida
em hanseníase.
AUTOR/ (ANO) / PAÍS
Amorim et al. (2016)
Brasil
Araújo, et al. (2016)
Brasil
Budel et al. (2011)
Brasil
Leite, et al. (2015)
Brasil
Savassi, et al (2009)
Brasil
Castro et al (2009)
Brasil
Diaz et al. (2008)
Brasil
Sousa et al. (2011)
Brasil
Reis et al (2013)
Brasil
Leite, et al (2015)
Brasil
Martins, et al (2008)
Brasil
Lopes Neto et al. (2015)
Brasil
Neder et al. (2015)
Brasil
Proto et al. (2010)
Brasil
Quaggio et al. (2014)
Brasil
Rodini et al. (2010)
Brasil
Gaudenci, et al. (2015)
Brasil
Simões et al. (2016)
Brasil
An, et al. (2010)
China
Attama, et al (2016)
Nigeria
Ravih, et al. (2004)
Índia
Bello, et al (2013)
Gana
Govindharaj et al. (2018)
Índia
Oliveira et al., (2015) Brasil
Bottene, et al. (2012)
Brasil
Brouwers, et al (2011)
Nepal
Savassi, et al. (2014)
Brasil

PALAVRAS CHAVE
hanseníase. qualidade de vida. patogenicidade. transmissão de doença
infecciosa. enfermagem.
hanseníase, qualidade de vida, enfermagem.
dermatologia; hanseníase; qualidade de vida
hanseníase; qualidade de vida; comprometimento
hanseníase, cuidadores, qualidade de vida.
complicações, hanseníase, qualidade de vida, questionários
exercícios de alongamento muscular; hanseníase/reabilitação; terapia por
exercício
qualidade de vida; hanseníase; deformidades.
hanseníase; qualidade de vida; atividades cotidianas.
hanseníase; sintomas depressivos; qualidade de vida
doenças endêmicas; hanseníase; qualidade de vida; questionários
hanseníase; mycobacterium leprae; qualidade de vida
lepra; criança; hanseníase; qualidade de vida relacionada à saúde; artrite
hanseníase; índices; vida
hanseníase; qualidade de vida; população institucionalizada
deformidades adquiridas/prevenção & controle; hanseníase; qualidade de
vida; saúde da pessoa com deficiência ou incapacidade
hanseníase; qualidade de vida; perfil de saúde.
hanseníase . qualidade de vida. perfil de saúde.
dermatology life quality index, lepromatous leprosy, quality of life
quality of life; leprosy; albinism.
nd
nd
leprosy, quality of life, stigma, disability, whoqol-bref
hansen’s disease; social exclusion; leprosy; neuropathy; quality of life
dermatologia; hanseníase; qualidade de vida; questionários
leprosy; disability; equality of life; perceived stigma; activity; participation;
nepal
leprosy quality of life leprosarium

Continua...
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AUTOR/ (ANO) / PAÍS
Chingu et al (2013)
Malawi
Costa, et al . (2012)
Brasil
Garbin et al. (2015)
Brasil
Geetha et al. (2015)
Índia
Prado, et al. (2011)
Brasil
José et al. (2016)
Brasil
Joseph; Rao. (1999)
Índia
Chakraborty et al. (2015)
Índia
Lambert, et al. (2016)
Etiópia
Kumar et al. (2016)
Índia
Reis et al. (2013)
Brasil
Lustosa, et al. (2011)
Brasil
Reis, et al. (2013)
Brasil
Mankar et al. (2011)
Índia
Bowers et al (2017)
Bangladesh
Yap et al. (2016)
Malasia
Santos et al. (2016)
Brasil
Tsutsumi, et al. (2007)
Bangladesh
Santos et al. (2015)
Brasil
Reis, et al. (2014)
Brasil
Umoh; Effiong (2015)
Nigéria
Loose, et al. (2017)
Brasil
Castro et al. (2016)
Brasil
Esquivel, et al. (2016) Brasil
Wan, et al. (2017)
Equador
Hunt et al. (2018)
Vietnã
Sales, et al. (2017)
Brasil
Eyanoer (2018)
Indonésia

ND: não disponíve

PALAVRAS CHAVE
nd
hanseníase; hanseníase dimorfa; hanseníase virchowiana; perfil de impacto da
doença; qualidade de vida
leprosy; prejudice; social stigma; social discrimination
leprosy, myco-bacterium leprae, paranur
nd
activities of daily living, leprosy, physical therapy specialty, quality of life
nd
nd
leprosy, leprosy reaction, type 1 reaction, adverse events, ciclosporin,
prednisolone
communicable disease, leprosy, disability, whoqol bref, quality of life
domains
nd
leprosy. quality of life. stigma.
nd
discrimination, kap, leprosy, perceived stigma, quality of life, stigma
nd
dermatology life quality index, erythema nodosum leprosum, leprosy,
malaysia, quality of life
leprosy, pain, neuropathic pain, quality of life, sergipe, brazil
leprosy; quality of life; mental health; perceived stigma; bangladesh
nd
nd
leprosy, pre treatment quality of life, post treatment quality of life.
hanseníase. reação hansênica. qualidade de vida. prednisona.
hanseníase. fisioterapia. qualidade de vida
hanseníase, mulher, terapia ocupacional
nd
nd
leprosy, reaction, erythema nodosum leprosum, quality of life, sf-36, enlist
nd
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APÊNDICE F- Síntese dos estudos incluídos na revisão de escopo sobre qualidade de vida de pessoas com hanseníase, segundo a categoria temática
identificada.
Síntese dos principais resultados dos estudos incluídos na categoria “Estudos de caracterização da Qualidade de vida de pessoas com hanseníase em
tratamento”.

N:59
M:32(54,3%)
F:27 (45,7%).
IM: 45,9± 17,4

Caracterizar a qualidade de
vida de pessoas com
hanseníase em tratamento
ambulatorial
Delineamento transversal

N: 49 (somente
pctes PB)
M:16 (32,7%)
F: 33 (67,3%)
IM: N.D.

Domínios

Analisar a qualidade de
CF(a):57,6 ±32,4
vida de pacientes
AF(b) :21,0 ±36,5
acometidos por hanseníase DOR(c):51,1±25,3
EGS(d) :61,2±22,1
Delineamento transversal VIT(e) :51,3±22,9
AS(f) :73,6±26,6
AE(g):42,1±48,2
SM(h):64,6±23,5

Avaliar a qualidade de
vida dos pacientes com
hanseníase, do grupo
paucibacilar,
diagnosticados e tratados
precocemente e em
tratamento ambulatorial
Delineamento Transversal

CF(a):55,33±34,65
AF(b) :31,77± 41,4
DOR(c):52,79±35,2
EGS(d):59,79±27,22
VIT(e):57,37±24,65
AS(f) :57,45±28,37
AE(g): 35,53±45
SM(h):57,89±24,56

SF -36 (MEDIANA)
CF(a):85
AF(b) :100
DOR(c):72
EGS(d) :72
VIT(e):65
AS(f) :100
AE(g):100
SM(h):64
DLQI média: 3,57 (min
max: 0/25)

Quest.

SF-36

N:19
M:11 (63,1%)
F:8 (36,9%)
IM: 64,8± 12,5

Objetivos

Desfechos investigados
Conclusões/ Recomendações
Não testou variáveis.
Houve satisfatória QV apenas em 6 domínios dos 8 avaliados; as maiores médias
de escore ocorreram nos domínios mentais: aspectos sociais com 73,6 e saúde
mental com 64,6; os piores escores foram para os domínios físicos: os aspectos
físicos, seguido dos aspectos emocionais com 42,1;
Ressaltam a importância do atendimento holístico dos profissionais de saúde, em
especial a enfermagem, para pessoas com hanseníase

SF-36

Amostra

Os escores médios calculados apresentam valores acima ao escore 50, a exceção
dos aspectos físicos e emocionais (escore < 50). No domínio Saúde Mental o sexo
feminino tem menor escore de média sendo estatisticamente significante (p =
0,029); A idade é correlacionada negativamente com os domínios Capacidade
funcional (p=0,017) e Aspectos físicos (p=0,048), demonstrando que à medida que
a idade aumenta, os escores do QV tendem a diminuir; variáveis como: atividade
econômica, presença de ulceras e classificação operacional não influenciaram na
QV;
Ressaltam a importância da assistência a pessoas com hanseníase de uma
perspectiva humanizada e integrada; viabilizando uma atenção prioritária e não
negligente sobre a doença.
Resultados do SF-36: todos os domínios apresentaram um escore alto,
demonstrando que pacientes com hanseníase paucibacilar não apresentaram
comprometimento importante da QV nessa investigação;

SF-36 /DLQI

Bottene; Reis, (2012)
Brasil

Araújo et al, (2016)
Brasil

Amorim et al (2016)
Brasil

Estudo

Resultados do DLQI (questionário específico para dermatologia): denotam
comprometimento leve da QV no grupo de pacientes estudados.
Ressaltam que a hanseníase não compromete drasticamente a QV se houver um
esforço de detecção e tratamento precoce pelos setores de saúde

Continua...
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Estudo

Amostra

Desfechos investigados

Objetivos

N:22
M:12 (54,5%)
F: 10(45,5%)
IM: 50,2 anos
(DP: n.d.;
min/máx. 25/73
anos)

Traçar o perfil dos
pacientes acometidos pela
hanseníase e caracterizar
os níveis de qualidade de
vida por meio do
questionário DLQI

Quest.

Média: 10,23 ( ± 7,79;
Min/Max: 1/25)
(não apresenta resultado por
domínios)

DLQI

Budel et al, (2011)
Brasil

Domínios

Delineamento
transversal

Conclusões/ Recomendações
A maioria dos pacientes (50%) apresentou comprometimento grave ou muito grave
(escore ≥ 11) da QV; Os escores das pacientes do sexo feminino variaram de 3 a
25, sendo que a média foi de 13,5; pacientes do sexo masculinos variaram de 1 a
18, com média de 7,5; Houve diferença significativa entre os escores dos dois sexos
(p=0,04), esse impacto associou-se de forma mais importante as mulheres; Não
houve diferença significativa entre o escore médio da forma MB e da forma PB
(p=0,63);

Traçar o perfil dos
portadores de hanseníase
em acompanhamento
fisioterapêutico e analisar a
qualidade de vida

F(o): 67,2 ±18,1
P(p):76,1±13,9
RS(q):69,7±14,8
MA(r):53,1±11,7

Delineamento transversal
N: 63
M:44(69,8%)
F: 19(30,2%)
IM:41,76
±13,28

Verificar o perfil
sociodemográfico e a
qualidade de vida de
pacientes com hanseníase
atendidos na clínica de
hanseníase de um centro
terciário no leste da Índia
Delineamento Transversal

Whoqol-Bref

N: 11
F:6 (55%)
M:5 (45%)
IM: 46,5±
14,1(min/máx:
28/80)

F(o):54,94±11,96
P(p):50,0±12,93
RS(q):56,46± 17.14
MA(r):59,14± 12.02

Não testou variáveis
Os domínios físicos e meio ambiente foram os mais prejudicados;
Ressaltam a relevância de que a equipe de profissionais de saúde oriente e
encaminhe o portador de hanseníase ao tratamento multidisciplinar.
O status de alfabetização (p= 0,050), apoio familiar (p= 0,015) e início precoce do
tratamento (p= 0,026) foram os fatores responsáveis por melhor QV entre os
sujeitos do estudo;

Whoqol-Bref

Chakraborty et al. (2015)
Índia

Castro et al, (2016)
Brasil

Ressaltam o importante impacto da hanseníase na QV devido aos altos escores
obtidos na aplicação do DLQI.

Ressaltam que melhorando o status de alfabetização, o apoio familiar e o início
precoce do tratamento, a QV possa ser melhorada ainda mais nos pacientes de
acompanhamento da hanseníase.
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Estudo

Amostra

Objetivos

Domínios

Avaliar a qualidade de
vida de pacientes de
hanseníase recémdiagnosticados e no
momento da alta por meio
do SF-36
Delineamento Transversal

Próprio

Não apresenta resultados por
domínios:

Delineamento transversal

N:57
M: 34(59,6%)
F: 23(40,4%)
IM:35,6±11,5
(min/max: 18/60)

Lopes Neto et al. (2015)
Brasil

Delineamento transversal
Avaliar a qualidade de
vida dos pacientes com
hanseníase pelo
instrumento WHOQOLBREF

Whoqol-Bref

N: 151
M: 88(58,3%)
F: 63(41,7%)
IM: n.d.

CF(a):84.4±23,5
AF(b) :72.4±36,8
DOR(c):74.5±29,6
EGS(d):73.0±18,2
VIT(e):71.9±22,6
AS(f):86.0±19,8
AE(g):77.8±38,0
SM(h):74.0±24,7

Desfechos investigados
Conclusões/ Recomendações
A maioria dos pacientes respondeu que tinham uma QV RUIM (37,2%); houve
associação significativa entre a presença de reações hansênicas e prejuízo na QV (p
<0,001);
Ressaltam a relevância de uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde
promova a educação em saúde para a população; e a necessidade do engajamento
dos gestores do sistema de saúde no processo de redução do estigma associado aos
pacientes com hanseníase.
A QV foi considerada nem boa/nem ruim por 73,5% da amostra. Houve associação
significativa entre a QV e a variável demográfica idade (p=0,006), pacientes com
idade entre 46-60 anos tendem a apresentar piores escores do WHOQOL-Bref,
pessoas com 60 anos ou mais apresentam melhores escores de QV; não houve
associação significativa com relação ao gênero, educação, e situação conjugal.
Ressaltam que para alcançar todos os pacientes, o tratamento da hanseníase precisa
ser totalmente integrado aos serviços básicos de saúde e o compromisso político
precisa ser mantido em países onde a hanseníase continua sendo um problema de
saúde pública.
Os domínios aspecto social e capacidade funcional obtiveram os melhores escores;
os domínios vitalidade e aspectos físicos obtiveram os piores escores; Pacientes
MB, quando comparados aos PB, apresentaram pior QV no domínio aspecto físico
medido pelo SF-36 (p=0,026), causando prejuízos à QV dessa população;
Ressaltam a importância de um atendimento multiprofissional especializado aos
pacientes de hanseníase bem como a realização de um diagnóstico precoce afim de
minimizar danos à QV dos pacientes.

SF-36

Garbin et al. (2015)
Brasil

N: 94

Geetha et al. (2015)
Índia

Determinar a amplitude do Não apresenta resultados por
conhecimento da doença e domínios:
M:52 (55,3%)
analisar os sentimentos e
F:42 (44,7%)
percepções em pacientes
IM: nd
com hanseníase em
(Min/Max: 24/82) tratamento em área
endêmica

Quest.

Continua...
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Objetivos

Santo André
N=21
População
ribeirinha
N=26
Dados referente a
idade e sexo nd

Avaliar através de um
questionário padrão o
impacto da hanseníase no
cotidiano dos pacientes e
comparar índices de
qualidade de vida entre
duas realidades
socioeconômicas distintas
Delineamento transversal
Avaliar a qualidade de
vida e verificar a
associação de seus
domínios com variáveis
epidemiológicas e
sociodemográficas

N:29
F:11 (37,1%)
M:18(62,1%)
IM:53,8±14,7
(min/máx: 22/84)

Delineamento transversal

Quest.

Não apresenta resultados por
domínio

F(o): 58,6 ±18,5
P(p): 66,4 ±13,5
RS(q):70,4 ±14,9
MA(r):57,5 ±8,8

Desfechos investigados
Conclusões/ Recomendações
A qualidade de vida, de forma geral, no estado do Amazonas, era pior, sendo que
76,9% dos pacientes avaliados tinham má qualidade de vida, enquanto que somente
19%, em Santo André apresentavam esses resultados (p < 0,001), No grupo do
Amazonas, a maioria dos pacientes que apresentaram sequelas associou-se com má
qualidade de vida (p<0,028).
Ressaltam importância diagnóstico precoce e profissionais habilitados para o
cuidado.
Os pacientes com hanseníase consideram ter uma QV regular, classificando como
nem ruim, nem boa; Os domínios: ambiental e físico foram os que menos
contribuíram para a QV; relações sociais (70,4) e psicológicas (66,4) obtiveram as
médias mais altas; Houve significância estatística (p<0,05) entre a variável idade e
os domínios relações sociais (p=0,0267) e ambientais (p=0,0359), indicando que os
pacientes com hanseníase com mais de 60 anos tiveram melhor QV; Indivíduos
casados apresentaram melhor QV (p=0,0495); Pacientes com até quatro anos de
estudo apresentaram melhor QV nos domínios físico (p=0,03) e psicológico
(p=0,00840);
Ressaltam a necessidade de formação de uma rede de atenção integral e
multiprofissional ao paciente com hanseníase a fim de proporcionar um
atendimento adequado sob o ponto de vista médico e humanitário

Comparar a qualidade de
vida de pessoas recém
diagnosticadas com
hanseníase antes do
36,4% faixa etária tratamento e após o
término da PQT
de 30 a 39 anos

Whoqol-Bref

Antes
Não testou variáveis
F(o): 46,63
P(p): 37,54
A QV dos entrevistados foi baixa em todos os domínios da QV antes do tratamento,
RS(q): 44,40
mas melhorou após a conclusão do tratamento; Houve diferença significativa
MA(r):37,68
no domínio físico antes e após o tratamento de pessoas diagnosticadas com
Após tratamento
hanseníase (p=0,013); no domínio psicológico (p=0,0002); no domínio social
F(o): 61,72
(p=0,0068) e domínio ambiental (p= 0,003);
P(p): 68,14
Ressaltam que todos os pacientes com hanseníase devem ser tratados precocemente
Delineamento transversal RS(q): 63,09
para melhorar sua QV.
MA(r): 56,40
I) Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f),
Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde mental(h) (II) Dermatology Life Quality Index (DLQI)= Sintoma e Sentimentos (I); Atividades Diárias (J); Atividades de lazer e Praticas
esportivas(K); Trabalho e Escola (L) Relações Interpessoais (M); Tratamento (N) (III) World Health Organization Quality Of Life-Bref (WHOQOL/bref): Fisico (o); Psicologico (p); Relações
Sociais (q); Meio ambiente(r) (IV) Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0)= Físico(s), Emocional(t), Social(u), Escolar(v) (VI) World Health Organization Quality
Of Life – 100 = Fisico (o); Psicologico (p); Relações Sociais (q); Meio ambiente(r), Nivel de Independencia (x); Espiritualidade/ Crenças Pessoais(z). (VII) Short Form-20 (SF-20) =
Capacidade Fisica(aa); Limitação devido a doença(ab); Percepção de saúde(ac); Aspectos sociais(f); Dor (c); Saúde Mental (h) (VII) Questionário de Qualidade de Vida Rand 36-Itens
(RAND)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f), Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde
mental(h)

Umoh; Effiong (2015)
Nigéria

N:44
M:32(72,7%)
F:12(27,3%)
IM: n.d.

Domínios

DLQI

Amostra

Whoqol-Bref

Simões et al. (2016)
Brasil

Proto et al. (2010)
Brasil

Estudo
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Síntese dos principais resultados dos estudos incluídos na categoria “Qualidade de vida em Hanseníase: comparações com outras populações”.

N=128
CASOS (n=64)
F= 44 (68,7%)
M= 20 (31,3%)
IM= 45,6
CONTROLE
(outras
dermatoses)
(n=64)
F= 45 (70,3%)
M=19 (29,7)
IM=45,7
N= 200
casos (n= 100)
F= 43 (43%)
M= 57 (57%)
IM=43,23 ± 16,9
controles (n= 100)
F= 63 (63%)
M= 37 (37%)
IM=36,6 ± 12,7

Objetivo

Domínios

Descrever o uso do
Média DLQI casos = 18,78
DLQI entre pacientes
(mediana 17,00; IQR 15,00‐
com hanseníase na China 23,75)
Média DLQI outras
dermatoses = 9,00 (mediana
Delineamento transversal 8,00; IQR 4,25‐11,00)

Hanseníase
F(o)= 56.00±14.07
P(p)= 53.50±13.45
RS(q)= 55.95±18.19
MA(r)= 59.17±12.67
Albinismo
F(o)= 70.71±11.93
Delineamento transversal P(p)= 70.83±14.55
RS(q)=71.36±18.68
MA(r)= 75.41±19.32

Quest.

DLQI

Amostra

Principais resultados
Conclusões e recomendações
Os pacientes com hanseníase obtiveram pontuação signiﬁcativamente maior
(pior QV) para todos as questões (p=0,001), exceto Q4 (escolha da roupa); Os
com deficiência foram 6,25 vezes mais propensos a ter uma alta pontuação,
comparados aos sem deficiência (p= 0,008); Escolaridade, idade, duração da
doença e gênero não foram estatisticamente signiﬁcantes para os resultados do
DLQI (p> 0,05);
Ressaltam a necessidade de educação em saúde sobre a doença; um melhor
suporte profissional aos pacientes; maior alocação de recursos para a
investigação e tratamento; tratamento precoce para evitar a ocorrência de
incapacidade; e ações específicas para melhorar a QV de pessoas com
incapacidades decorrentes da hanseníase.
Os sujeitos com hanseníase apresentaram menores escores de QV do que os
sujeitos com albinismo em todos os quatro domínios (p<0,05).

Determinar e comparar a
qualidade de vida de
indivíduos com
hanseníase e com
albinismo

Os autores não fazem apontamentos.

Whoqol- bref

Attama et al. (2016)
Nigéria

An et al, (2010)
China

Estudo

Continua...
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N:102
M:84
F: 18
IM: 41 (min/máx:
21/61)

Médias dos escores totais:
A Tratamento: 2,4/30
B Pós alta: 2,1/30
C Controle (sem
hanseníase): 0,3/30

Quest.

Casos (pessoas
com GI1 e GI2)
M:61
F:39
Controle (pessoas
da comunidade)
M: 59
F:41
IM:nd
N: 109
Casos: pessoas com
hanseniase (n:51)
M:36(70,6%)
F:15(29,4%)
Controle:
comunidade (n:58)
M:34(58,6%)
F:24 (41,4)
IM:n.d.

Avaliar as diferenças nas
características
socioeconômicas, QV,
estigma percebido,
atividade e participação
entre as pessoas afetadas
pela hanseníase
Transversal

Avaliar a qualidade de
vida em pacientes com
hanseníase, em
comparação com
membros da comunidade
Delineamento
Transversal

Casos
F(o): 24,1±4,85
P(p): 20,67±4,03
RS(q): 10,9±1,69
MA(r):26,45±4,22
Comunidade
F(o): 27,4±3,54
P(p): 24,1±2,45
RS(q): 11,4±1,44
MA(r): 28,3±3,55

Casos
F(o): 14,46 ±1,835
P(p): 13,96 ±2,228
RS(q): 13,83±4,50
MA(r):13,3±1,842
Comunidade
F(o): 15,46 ±2,09
P(p): 14,9 ±2,337
RS(q): 14,74±2,32
MA(r):14,11 ±2,75

Whoqol- bref

Brouwers et al. (2011)
Nepal

Avaliar e comparar a QV
das pessoas em
tratamento para
hanseníase, pessoas
curadas de hanseníase e
controles no Vietnã

Domínios

Delineamento transversal

N: 200

Mankar et al. (2011)
Índia

Objetivo

DLQI

Amostra

Principais resultados
Conclusões e recomendações
Os Grupos A e B obtiveram escores significativamente mais altos (QV menor)
do que o Grupo C para sintomas e sentimentos (A vs C, p= 0,0004; B vs C, p=
0,001), trabalho e escola (A vs C, p= 0,003; B vs C, p= 0,006), e o escore total
do DLQI (A vs C, p = 0,009; B vs C, p = 0,0025 ); Não houve diferença
significativa nas pontuações totais do DLQI ou nos subdomínios entre aqueles
do Grupo B e aqueles do Grupo A; A maioria dos casos em todos os grupos
(64% A, 76% B e 91% C) tiveram escores brutos totais do DLQI de 0-1 / 30 (as
medianas foram 0) sugerindo não ocorrer nenhum déficit na QV;
Ressaltam a relevância do cuidado continuado após a alta medicamentosa.
A QV das pessoas com deficiência relacionada à hanseníase é
significativamente inferior ao da população geral (p <0,001 para todos os
escores, exceto para o domínio de Relacionamento Social); Existe um
relacionamento direto entre escores baixos de QV, restrição de participação,
restrições de atividade e presença de estigma percebido; Os escores totais do
WHOQOL-BREF foram menores para os casos de DGII e os domínios físico
(p: 0,01) e psicológico (p: 0,02) demonstram uma diferença significativa entre
as pessoas DGI e DGII afetadas pela hanseníase
Ressaltam o papel fundamental da deficiência na qualidade de vida e na
participação social reiterando a importância para os programas de hanseníase
a identificação precoce de novos casos, bem como engajamento da rede de
pessoas afetadas pela hanseníase.

Whoqol- bref.

Hunt et al, (2018)
Vietnã

Estudo

Os escores médios dos casos foram significativamente inferiores aos do grupo
controle nos domínios F(o) (p:0,010) e P(p) (p:0,035); Os escores médios de QV
para os domínios RS(q) e MA(r) não tiveram diferenças significativas entre
controles e casos; Os escores médios de QV para as mulheres foram
significativamente menores no domínio psicológico e ambiental em
comparação aos casos masculinos.
Os autores não fazem apontamentos

Continua...
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Savassi et al, (2009)
Brasil

Tsutsumi et al, (2007)
Bangladesh

N=188

Objetivo
Determinar a QV e a
saúde mental geral dos
pacientes com
hanseníase em
comparação com a
população em geral, e
avaliar os fatores,
incluindo as
características
socioeconômicas e o
estigma percebido, que
contribuem para a QV

Domínios

Casos
Homens n=154
Casos (n=188)
F(o)= 11,43 ± 2,67
M= 154
P(p)= 11,86± 2,59
F= 34
RS(q)=13,85± 2,47
MA(r)=12,53±1,75
Controle
Mulheres n=34
comunidade (n=
F(o)= 10,06± 2,67
203)
P(p)= 11,12± 2,60
M= 115
RS(q)=14,35± 2,47
F=88
MA(r)=12,51±1,76
Comunidade
Homens n=115
F(o)= 14,14 ±2,67
Delineamento
P(p)= 13,79±2,60
Transversal
RS(q)= 14,58 ±2,47
MA(r)=12,00 ±1,76
Mulheres n=88
F(o)= 15,27±2,50
P(p)= 13,61±2,59
RS(q)= 15,10±2,22
MA(r)=13,06±1,87
N: 46 (pessoas
Avaliar a Qualidade de
Paciente
tratadas da
Vida de pacientes com
F(o): 52,18 ± 17,63
hanseníase ainda
sequelas de hanseníase e P(p): 55,27±17,51
institucionalizadas) seus cuidadores,
RS(q): 75,26±21,75
Pacientes (N:23)
utilizando o Questionário MA(r): 57,40±15,08
F: 18 (76,7%)
de Qualidade de Vida
Cuidadores
M: 5 (23,3%)
Breve da Organização
F(o):65,40±17,54
IM: 78,22 ±7,12
Mundial de Saúde
P(p):61,85± 14,05
Cuidadores (N:23)
RS(q):64,58± 22,38
F: 18 (76,7%)
Transversal
MA(r):52,13±14,88
M: 5 (23,3%)
IM:52,14±14,69

Quest.

Whoqol- bref

Amostra

Principais resultados
Conclusões e recomendações
Os escores totais do WHOQOL-BREF dos pacientes com hanseníase foram
significativamente menores do que entre os controles para ambos os gêneros
(p = 0,01), principalmente nos domínios físico (p = 0,01) e psicológico
(p = 0,01) do que a população geral para ambos os sexos; Fatores associados
à diminuição da QV foram a presença de estigma percebido (p=˂0.01),
menos anos de estudo (p=˂0.01), presença de deformidades (p=˂0.01), e
menor renda anual(p=˂0.05); Sexo, presença de reação hansênica e idade não
foram relacionados à QV; A presença de estigma percebido mostrou a maior
associação com QV mais adversa na regressão múltipla;
Ressaltam que o cuidado as pessoas com hanseníase devem incluir
intervenções para melhorar a qualidade de vida e saúde mental, com foco em
gênero, estigma percebido e condições físicas, como deformidade.

Não testa variáveis.
Os domínios físico e psicológico são os mais afetados para os pacientes; já para
os cuidadores é o domínio meio ambiente; para pacientes o domino social
apresentou altos escores fortalecendo a hipótese da rede social resultante do
isolamento e da convivência com colegas de internação como determinante da
QV destes pacientes.

Whoqol- bref

Estudo

Ressaltam a necessidade aprofundamento nas causas e fatores determinantes
da QV nestes pacientes dados os fatores de isolamento compulsório no Brasil.

Continua...
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Estudo

Amostra

Domínios

Quest.

Whoqol-100
Whoqol- bref

Joseph; Rao. (1999)
Índia

Documentar a natureza e
a extensão das
diminuições na qualidade
de vida de pessoas com
hanseníase

Principais resultados
Conclusões e recomendações

Casos*
O escore médio de QV dos casos foram significativamente menores que o dos
F(o): 17,7
controles, com exceção do domínio espiritual. O escore total médio das
P(p):23,8
mulheres foi maior que o dos homens em cada domínio e faixa etária. Homens
RS(q):7,2
com deformidades tiveram um escore significativamente menor do que aqueles
MA(r): 12,7
sem deformidades visíveis. Embora os escores das mulheres com
NI(x):24,7
deformidades também tenham sido menores do que aqueles sem deformidades,
Transversal
E(z):8,2
as diferenças não foram estatisticamente significantes. Análises do estatus
Comunidade*
econômico versus as pontuações da QV mostraram claramente que elas
F(o):20,1
estavam correlacionadas positivamente (não apresenta valor de p).
P(p): 25,1
RS(q):8,5
Ressaltam a necessidade de avaliações periódicas da qualidade de vida para
IM: n.d.
MA(r): 13,5
fornecer orientação para políticas e programas destinados a alcançar o bemmin/máx.: 15/70
NI (x):25,6
estar de pessoas com hanseníase.
E(z):8,7
*DP n.d.
N= 27
Avaliar a capacidade
Casos
Casos: pessoas com funcional em pacientes
F(o)= 53,8 ± 19,8
hanseníase(n=16)
com hanseníase usando o P(p)= 56,0 ± 17,8
Pacientes com hanseníase apresentaram pior escore total de qualidade de vida
M=10 (62,5%)
teste Glittre-ADL,
RS(q)= 64,1± 20,6
em comparação com seus pares saudáveis; os resultados mostram uma
F= 6 (37,5)
comparando-o com o
MA(r)=53,3 ±18,2
diminuição na qualidade de vida dos pacientes no domínio físico contudo não
Controle: sem
desempenho de
Comunidade
houve diferença significativa (P = 0,07); o domínio psicológico apresenta
hanseníase (n=11) indivíduos saudáveis, e
F(o)= 67,9 ± 17,9
diferença significativa entre os pacientes e controles saudáveis (p=0,007); Não
M= 6 (54,5%)
correlacionar com a
P(p)= 71,6 ± 9,3
foi observada correlação significativa entre o teste Glittre-ADL e QV.
F= 5 (45,5)
escala SALSA e a
RS(q)= 74,2 ± 10,2
IM= 44 ± 13
qualidade da vida (QV)
MA(r)= 60,2 ± 8,2
Os autores não fazem apontamentos.
(min/máx:nd.)
Transversal
I) Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f),
Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde mental(h) (II) Dermatology Life Quality Index (DLQI)= Sintoma e Sentimentos (I); Atividades Diárias (J); Atividades de lazer e Praticas
esportivas(K); Trabalho e Escola (L) Relações Interpessoais (M); Tratamento (N) (III) World Health Organization Quality Of Life-Bref (WHOQOL/bref): Fisico (o); Psicologico (p); Relações
Sociais (q); Meio ambiente(r) (IV) Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0)= Físico(s), Emocional(t), Social(u), Escolar(v) (VI) World Health Organization Quality
Of Life – 100 = Fisico (o); Psicologico (p); Relações Sociais (q); Meio ambiente(r), Nivel de Independencia (x); Espiritualidade/ Crenças Pessoais(z). (VII) Short Form-20 (SF-20) =
Capacidade Fisica(aa); Limitação devido a doença(ab); Percepção de saúde(ac); Aspectos sociais(f); Dor (c); Saúde Mental (h) (VII) Questionário de Qualidade de Vida Rand 36-Itens
(RAND)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f), Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde
mental(h)

José et al. (2016)
Brasil

N: 100
Casos
(pessoas pós alta
medicamentosa)
M:30
F: 20
Controles
(comunidade)
M: 30
F:20

Objetivo

115

Neder et al, (2015)
BRASIL

Síntese dos principais resultados dos estudos incluídos na categoria “Qualidade de vida de crianças com hanseníase”
Principais resultados
Estudo
Amostra
Objetivo
Domínios
Quest.
Conclusões / recomendações
CASOS (n=47)
crianças e
adolescentes com
hanseníase:
F=25 (53,2%)
M=22 (46,8%)
IM= 12 (min/ máx.:
6/18)
CONTROLE
(n=45)
crianças e
adolescentes
saudáveis escolar
F= 23 (51,1%)
M=22 (48,9%)
IM=15 (máx-min=
5-18)

Avaliar a QVRS de
pacientes pediátricos
com hanseníase

Presença manifestações
musculoesqueléticas (n = 7)
Físico= 81,25 (50-100)
Emocional= 65,00 (30-80)
Social= 90,00 (65-100)
Escolar= 60,00 (50-85)

Delineamento transversal
Pais
Físico= 90,63 (50-100)
Emocional= 65,00 (35-80)
Social= 95,00 (80-100)
Escolar= 70 (50-95)
Ausência manifestações
musculoesqueléticas (n = 40)
Físico= 98,44 (50-100)
Emocional= 70 (45-100)
Social= 90 (45-100)
Escolar= 80 (45-100)

PedsQL
4.0*

Pacientes
com
hanseníase
pediátricos
com
manifestações
musculoesqueléticas, tiveram escores significativamente menores de QVRS
nos domínios de capacidade física(p = 0,036)
e atividades
escolares(p=0,042) (auto avaliados pelas crianças) em comparação com os
pacientes sem essas manifestações; Nenhuma diferença foi evidenciada nos
domínios social e emocional, provavelmente devido à predominância de
manifestações cutâneas localizadas na nossa população, sem achados de
doença estigmatizante;
Ressaltam a importância da investigação detalhada de todos os pacientes com
hanseníase e manifestações musculoesquelética, e a necessidade de
estabelecer programas de prevenção que inclua equipe multiprofissional e
multidisciplinar.

Pais
Físico= 100 (68,75-100)
Emocional= 72,50 (50-100
Social= 100 (35-100)
Escolar= 82,50 (35-100)
* Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0)= Físico(s), Emocional(t), Social(u), Escolar(v)
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Yap et al. (2016)
Malásia

DLQI

Sales et al. (2017)
Brasil

SF-36

Síntese dos principais resultados dos estudos incluídos na categoria “Qualidade de vida nas Reações Hansênicas”
Principais resultados
Estudo
Amostra
Objetivo
Quest.
Domínios
Conclusões / recomendações
N: 153
Analisar o efeito do
Média total: 7,1 ±
O comprometimento da QV em pacientes com hanseníase é moderado (média do
Casos
ENH na qualidade de
3,72, variando entre
DLQI de 7,1), com maior efeito em pacientes com ENH (média DLQI de 9,1);
(Com ENH)
vida
1 e 21
Pacientes com ENH tiveram mais comprometimento em todos os domínios do
M:36(75,0%)
DLQI, sendo Sintomas e Sentimentos seguidos de Atividades Diárias os mais
F:12 (25,0%)
Transversal
COM ENH
afetados;
Controle (Com
Média: 9,1 ± 3,74
Hanseníase MB,
Ressaltam que o manejo de pacientes com hanseníase não deve se concentrar
sem reação)
SEM ENH
apenas na melhora clínica, mas também nas questões de qualidade de vida,
M:78(74,3%)
Média: 6,2 ± 3,36
devendo abordar as questões físicas e psicossociais enfrentadas por esses
F:27 (25,7%)
pacientes.
IM:40,5±16,49
N: 59
Determinar o
Pacientes com ENH
Há um impacto negativo do ENH na QVRS; em geral, os pacientes com ENH
impacto do ENH na
(resultados Mediana)
agudo ou crônico apresentaram as maiores limitações nos domínios da
40 (com ENH)
QVRS usando o SFCF(a): 55
componente físico; Os domínios CF(a) (p: 0,037), DOR(c) (p:0,001) e EGS(d)
M:31 (78%)
36
AF(b) :12,5
(p:0,04) foram significativamente pior QV nos pacientes com ENH do que nos
F: 09 (22%)
DOR(c):40
sem reação, os demais não obtiveram valores de significância;
(d)
IM: 45,8
Transversal
EGS :47
(e)
(min/máx.:19/83)
VIT :47,5
Ressaltam a relevância da mensuração da QV em diferentes estágios da
AS(f):50
hanseníase com o objetivo de auxiliar na avaliação de intervenções das reações,
*RR ou neurite:
AE(g): 33,3
no cuidado aos pacientes e para conhecimento do impacto do ENH no bem-estar
09
SM(h):50
de um indivíduo.
*Sem reação:10
Continua...
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Estudo

Amostra

Objetivo

Transversal

Whoqol- bref

N:120
M:78 (65%)
F: 42 (35%)

Costa et al (2012)
Brasil

Avaliar a qualidade
de vida de pacientes
com hanseníase em
estados reacionais
Idade em torno de identificados no
47,0 anos (D.P.
Centro de Referência
n.d.)
de Belo Horizonte –
MG

SF-36

Bowers et al. (2017)
Bangladesh

Avaliar a qualidade
de vida relacionada à
saúde entre pessoas
N: 29 (com ENH) afetadas pelo ENH
M: 24 (83%)
em Bangladesh
F: 5 (17%)
Transversal
Controles
N: 46 (MB sem
reação)
M: 36 (78%)
F: 10(22%)
IM: n.d.

Quest.

N:75 com
hanseníase

Domínios
Casos
CF(a):65,3±24,1
AF(b) :25,0±31,3
DOR(c):35,7±32,3
EGS(d) :35,0±20,5
VIT(e):36,2±23,5
AS(f): 42,7±31,9
AE(g): 24,1±38,7
SM(h):41,0±22,2
Controles
CF(a):85,6±17,7
AF(b) :73,3±32,2
DOR(c):78,7±22,7
EGS(d) :58,0±23,4
VIT(e): 67,4±21,9
AS(f): 86,7±19,3
AE(g): 81,5±35,2
SM(h):70,7±19,3
F(o): 46,4 ±15,5
P(p): 58,3 ±14,3
RS(q): 58,3 ±16,4
MA(r): 50 ±10,8

Principais resultados
Conclusões / recomendações

A QVRS está seriamente prejudicada em pessoas de Bangladesh que sofrem de
ENH, os escores médios de QVRS são significativamente mais baixos em todos
os domínios do SF-36 em comparação aos controles; Os domínios que mostram
as maiores diferenças entre aqueles com ENH e os controles foram AF(b) e AE(g)
com escores médios que diferem em 48 e 57 pontos, respectivamente.
Relatam a importância de que futuros estudos de tratamento de ENH incluam uma
avaliação da mudança na qualidade de vida antes do tratamento e após a
recuperação como uma das medidas de desfecho.

Os domínios físico e ambiental foram os mais impactados; Ao comparar o sexo,
escolaridade e idade em relação à QV não houve diferença estatisticamente
significante em nenhum dos domínios estudados (p> 0,05); diferenças
significantes ocorreram para o domínio relações sociais (p = 0,001), com melhor
qualidade de vida entre os pacientes casados; para o domínio meio ambiente (p =
0,033) com melhores escores entre os que residiam na capital; também para os
domínios físico, psicológico e ambiental demonstrando pior qualidade de vida no
grupo aposentado/pensionista (p <0,05). Os domínios do WHOQOL- bref
apresentaram diferença estatisticamente significante para o grau de incapacidade,
(p <0,05) neste quanto maior o grau de incapacidade, pior a qualidade de vida.
Ressaltam a necessidade de ações multidisciplinares visando não só a eliminação,
mas também a prevenção de incapacidades, o estímulo à adesão ao tratamento e a
luta contra o estigma social.

Continua...
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Amostra

Objetivo

N: 42 mulheres
com hanseníase
G1 (Com Reação)
N:23

Identificar a
qualidade de vida de
mulheres
diagnosticadas com
doença hansênica,
com e sem episódios
reacionais, indicando
os pontos mais
afetados nessa
qualidade

G2 (sem reação)
N:19
IM: n.d. (idade
entre 15 e 60
anos)

Quest.

Whoqol- bref

Loose et al. (2017)
Brasil

Estudo

Domínios
GRUPO 1
F(o):12,55±2,28
P(p):13,19±2,28
RS(q):13,97±3,03
MA(r):13,04±2,45
GRUPO 2
F(o):15,61±2,68
P(p):15,02±2,87
RS(q):16,28±2,72
MA(r):14,45±2,28

Principais resultados
Conclusões / recomendações
Comparando G1 com G2, três domínios tiveram diferença significativa que foram
o físico (p:0,0003), relações sociais (p: 0,0139) e autoavaliação sobre a QV (p:
0,023). A reação hansênica tem uma influência negativa mostrando-se um fator
que contribui para o agravamento da qualidade de vida.
Ressaltam a relevância de melhoria do diagnóstico precoce e no acompanhamento
de pacientes com essa doença. E a revisão do protocolo de uso de prednisona para
tratamento das reações hansênicas visto as repercussões na vida dos pacientes que
a utilizam

Transversal
I) Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f),
Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde mental(h) (II) Dermatology Life Quality Index (DLQI)= Sintoma e Sentimentos (I); Atividades Diárias (J); Atividades de lazer e Praticas
esportivas(K); Trabalho e Escola (L) Relações Interpessoais (M); Tratamento (N) (III) World Health Organization Quality Of Life-Bref (WHOQOL/bref): Fisico (o); Psicologico (p); Relações
Sociais (q); Meio ambiente(r) (IV) Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0)= Físico(s), Emocional(t), Social(u), Escolar(v) (VI) World Health Organization Quality
Of Life – 100 = Fisico (o); Psicologico (p); Relações Sociais (q); Meio ambiente(r), Nivel de Independencia (x); Espiritualidade/ Crenças Pessoais(z). (VII) Short Form-20 (SF-20) =
Capacidade Fisica(aa); Limitação devido a doença(ab); Percepção de saúde(ac); Aspectos sociais(f); Dor (c); Saúde Mental (h) (VII) Questionário de Qualidade de Vida Rand 36-Itens
(RAND)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f), Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde
mental(h)
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Síntese dos principais resultados dos estudos incluídos na categoria “Qualidade de vida e incapacidade relacionada a Hanseníase”.
Amostra

Objetivo

N= 54
Avaliar o grau de
M= 39 (72,2%) incapacidade física
F= 15 (27,7%) em pacientes
portadores de
(Idade
hanseníase
min/máx.
correlacionando-o
16/73)
ao
comprometimento
da QV

Principais resultados
Quest.

DLQI

Castro et al (2009)
Brasil

Estudo

Domínios
Média: n.d.
Variação:1 a 27
31% apresentou escore da
categoria com alto
comprometimento na QV.

Transversal

Média: 11 pontos (variação 1 a
25 pontos)

DLQI

Martins et al (2008)
Brasil

Avaliar o grau de
comprometimento
da qualidade de vida
nos pacientes com
hanseníase

51,3% dos pacientes GIF 1 e 2 possuíam escore compatível com médio, alto
e extremo comprometimento da QV; Pacientes com nenhuma incapacidade
física apresentaram maior frequência no escore compatível com pouco
comprometimento (p: 0,0236);
Ressaltam que os pacientes com GIF 1 e 2 apresentaram maior
comprometimento da qualidade de vida, evidenciando a necessidade de um
diagnóstico e tratamento precoce afim de diminuir as sequelas desta doença
incapacitante.

Transversal
N: 40
F: 24 (60%)
M: 16 (40%)
IM: 40 anos
(D.P.n.d.;
min/máx.:19/7
4)

Conclusões / Recomendações

Foi verificado forte relação do maior comprometimento na qualidade de vida
dos portadores de hanseníase com a forma clínica multibacilar, presença de
algum grau de incapacidade física e reação hansênica; Entre os
multibacilares, 65% obteve score na condição grave ou muito grave do DLQI
( p:0,0002); Mais de 50% dos pacientes GIF 1 ou 2 apresentaram score grave
ou muito grave (sem significância estatística p:0,254); 65% dos pacientes
com reação hansênica tiveram escore na dimensão grave ou muito grave do
DLQI. Enquanto os sem história de reação apresentaram-se em sua maioria
sem prejuízo da qualidade de vida (p:0,0009)
Ressalta relevância da abordagem multidisciplinar, a prevenção de
incapacidades, estímulo à adesão ao tratamento e combate ao estigma social,
a fim de minimizar o impacto da doença sobre a vida do indivíduo.
Continua...
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Amostra

N:100
M: 48 (48%)
F: 52 (52%)
IM:n.d.

Objetivo
Analisar a relação
entre
dor
neuropática
e
qualidade de vida em
pacientes
com
hanseníase

Quest.

Domínios
Não apresenta resultados por
domínio

Não cita

Eyanoer (2018)
Indonésia

Estudo

N: 107
M: 67(62,6%)
F: 40(37,4%)
IM: 46±17,5
(min/máx.:
15/86)

SF-36

Transversal
Analisar a qualidade
de vida relacionada à
saúde de pessoas em
tratamento
para
hanseníase
em
Teresina / PI.

Transversal

SF-36

Prado et al. (2011)
Brasil
Lustosa et al, (2011)
Brasil

N: 97
M: 66 (68%)
F: 31 (32%)
IM: 51 ± 14,9
(min/ máx:
20/89)

43 pacientes com hanseníase apresentaram alteração na QV e entre esses
95,3% relatam dor neuropática. O estudo revela correlação fraca significativa
(p <0,05) entre dor neuropática com a QV onde quanto menor a dor melhor
a QV.
Ressaltam que é importante continuar a pesquisa neste campo para identificar
se uma redução nos níveis percebidos de dor leva ao longo do tempo a uma
diminuição do sofrimento psicológico e a uma melhor qualidade de vida.

Transversal
Investigar o grau de
incapacidade, QV e
nível de atividade
física e possíveis
correlações
entre
esses fatores

Principais resultados
Conclusões / recomendações

CF(a):65,1±29,8
AF(b): 47,2±44,0
DOR(c):54,8±28,6
EGS(d):62,7±26,3
VIT(e):62,4±27,6
AS(f):70,1±33,8
AE(g):57,7±45,8
SM(h):61,8±29,5
CF(a):85±21,5
AF(b) :71,3±39,1
DOR(c):81±22,7
EGS(d) :62,9±17,8
VIT(e):80,5±17,3
AS(f):85±21,5
AE(g):82,1±33,4
SM(h):82,1±17,7

O domínio CF(a) foi afetado pelo grau de incapacidade física (valor p: 0,017);
não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre os
diferentes domínios da QV e atividade física.
Sugerem mais investigações para avaliar o nível de atividade física, qualidade
de vida e grau de incapacidade e limitações nas atividades e consciência do
risco em pessoas com hanseníase.
As médias dos resultados do SF-36 mostraram escores elevados consistentes
com um baixo comprometimento da QVRS pela hanseníase; o diagnóstico
tardio, classificação operacional MB, episódios reacionais,
IG2 no
diagnóstico e discriminação são determinantes importantes na piora da
QVRS
Ressaltam a necessidade de se implementar estratégias mais efetivas para o
diagnóstico precoce e a quebra da cadeia de transmissão da doença, uma vez
que as primeiras formas de hanseníase apresentaram reduzido impacto
negativo na QVRS.

Continua...
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Estudo

Amostra

Principais resultados

Objetivo

SF-36

G1: sem
neuropatia e
sem estigma
(N=52)
G2: Estigma
Percebido
(N=22)
G3: Neuropatia
(N=26)
G4: Estigma e
Neuropatia
(N=6)
N: 100
(somente
pacientes com
incapacidades)
M: 54
F:46
IM:39,2±12,57
(min/máx.:18/
65 anos)

Investigar
as
variações no perfil
clínico
e
sociodemográfico
dos portadores de
hanseníase com /
sem percepção de
exclusão social e
neuropatia
e
o
impacto de ambas na
QV

Domínios
Grupo Estigma e Neuropatia
CF(a): 73,8 ±12,15
AF(b): 47,1 ±14,51
DOR(c): 73,9 ±10,84
EGS(d): 57,8±8,16
VIT(e): 76,2 ±8,95
AS(f): 53,5 ±10,59
AE(g): 74,1 ±10,63
SM(h): 74,7 ±7,51

Conclusões / recomendações
Do total da amostra, 52 (41,3%) apresentavam neuropatia; Pacientes com
neuropatia demonstraram QV significativamente menor nos domínios AF(b)
e EGS(d); Quando associados com o estigma percebido, a neuropatia teve
impacto mais grave na QV resultando em uma diferença estatisticamente
significativa em mais dois domínios AS(f) e AE(g); a presença combinada de
neuropatia e estigma aumenta significativamente o comprometimento da QV
tanto nos aspectos físicos e de saúde mental;
Ressaltam que os pacientes com hanseníase precisam igual atenção aos
domínios físico e psicológico pois a neuropatia e o estigma social foram
semelhantes em termos de impacto da QV; a neuropatia e o estigma percebido
devem ser vigorosamente investigados em pacientes com hanseníase.

Transversal

Analisar a qualidade
geral da vida dos
indivíduos
com
incapacidades
decorrentes
da
hanseníase
em
tratamento
num
centro de referência
Transversal

SF-36

Sousa et al (2011)
Brasil

Oliveira et al (2015)
Brasil

Quest.
N= 126
F= 55(43,7%)
M=71(56,3%)
IM= 42,1±
15,5 (min/
máx.: 18/ 79)

CF(a):68,6±26,1
AF(b):42,2±43,3
DOR(c):53,5±32,6
EGS(d):60,6±24,2
VIT(e):60,8±24,1
AS(f):69,8±27,3
AE(g):54,4±44,7
SM(h):61,9±33,6

A hanseníase interfere na QV dos pacientes, por ser uma patologia que gera
incapacidades funcionais, acarretando a diminuição da atividade laboral e
restrição da vida social. Os domínios que apresentaram maiores valores
foram aspecto social (AS), capacidade funcional (CF) e saúde mental (SM);
Os domínios com piores resultados foram limitação por aspecto físico (AF),
dor e aspecto emocional (AE).
Ressaltam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar que busque as
restaurações físicas, psicológicas e sociais desses indivíduos e ações de
prevenção efetivas que reduzam o impacto dessa doença.

Continua...
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Objetivo

N: 36
(Submetidos à
neurólise com
mais de seis
meses de pósoperatório)
M: 25(69,4%)
F: 11(30,6%)
IM:44,0+11,2
(min/máx.
24/65)

Verificar o grau de
limitação
das
atividades e a QV de
pacientes
com
hanseníase
submetidos
a
neurólise
para
tratamento
das
neurites
Transversal

Quest.

Domínios
F(o): 11,1±3,4
P(p): 13,4±2,7
RS(q): 15,1 ±3,5
MA(r): 11,6±2,1

Whoqol- bref

Amostra

Principais resultados
Conclusões / recomendações
Apesar da realização da neurólise para o tratamento da hanseníase, a maior
parte dos integrantes apresentou limitações nas atividades (os valores da
escala SALSA variaram de 24 a 70 pontos com média=40,3; DP=10,6), sendo
maior naqueles com incapacidades físicas. Sobre a avaliação da QV os
domínios físico(p<0,001) e meio ambiente (p<0,001) foram os mais
comprometidos principalmente no que se refere à dor e à necessidade de
cuidados de saúde.; o número de nervos operados parece não exercer
influência sobre a limitação das atividades e a qualidade de vida (p:0,62);

N: 33
(indivíduos
com neurólise
nos últimos 5
anos)
M:23 (69,7%)
F:10 (30,3%)
IM: 43±11,0

Descrever a QV de
pacientes
com
hanseníase após
Neurólise
Transversal

Descrever a relação
das Limitações de
atividade funcional
e a QV de pacientes
Idade mediana: com diagnóstico de
48,0 (37,2–
hanseníase em área
58,0)
endêmica do Brasil

Whoqol- bref

Ressaltam que o acompanhamento das cirurgias de neurólise não deve
limitar-se aos achados sensitivo-motores, sendo necessária a valorização das
percepções do indivíduo.

N:104
M: 56 (53,8%)
F: 48 (46,2%)

Delineamento
transversal

Whoqol- bref

Santos et al, (2015)
Brasil

Reis et al. (2013c)
Brasil

Reis et al (2013a)
Brasil

Estudo

F(o): 11,0 ±3,56
P(p): 13,29 ±2,79
RS(q): 15,03 ±3,66
MA(r): 11,47 ±2,11

O domínio físico foi o domínio com menor pontuação; as mulheres, os
classificados como MB e os considerados GI0 tiveram escores mais altos em
todos os domínios;
Ressaltam que as medidas de QV devem se tornar parte da bateria padrão de
ferramentas usadas para avaliar a saúde e o bem-estar, e para identificar
aspectos da vida, físicos, psicológicos ou sociais, que poderiam ser
melhorados por meio de intervenções.

MEDIANA (intervalo
interquartílico)
F(o):53,6 (32,1-67,9)
P(p): 62,5 (50,0–75,0)
RS(q):70,8 (58,3–75,0)
MA(r):53,1 (46,9–64,8)

Baixos escores da SALSA estavam presentes em 76% dos pacientes. As
limitações funcionais estão associadas à menor QV nos pacientes com
hanseníase, especialmente nos domínios físico (p< 0,001), e ambiental (p <
0,001) do WHOQOL-BREF.
Ressaltam a necessidade de intervenções precoces de tratamento e
reabilitação.
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Objetivo

N: 21
(pacientes com
dor
neuropática)

Examinar as
repercussões da dor
crônica na QV dos
pacientes com
hanseníase

M:13 (61,9%)
F:8(38,1%)
IM: 47,7 ± 9,4

Transversal

Quest.

Domínios
F(o): 10,8±3,3
P(p): 13,7±3,3
RS(q):14,6±3,7
MA(r):12,2±3,1

Whoqol- bref

Amostra

Principais resultados
Conclusões / recomendações
A dor neuropática em pacientes com hanseníase surge como uma nova
condição incapacitante que afeta a QV. Os escores de QV em pacientes com
dor foram menores nos domínios saúde física e ambiente. As facetas mais
afetadas foram dor e desconforto (físico), sentimentos positivos
(psicológicos), atividade sexual (relações sociais) e recursos financeiros
(meio ambiente). A análise da correlação de cada domínio no questionário
WHOQOL-bref com intensidade de dor mostrou associação negativa
significativa com todos os domínios. A maior coeficiente ocorreu no domínio
psicológico ( - 0,48; p: 0,03).
Ressaltam que identificar as necessidades dos pacientes pode contribuir para
o desenvolvimento de novas abordagens para o desenvolvimento de
programas de reabilitação considerando as necessidades dos pacientes para
melhorar sua qualidade de vida e auxiliar na verdadeira reintegração social.

N: 21 (com dor Avaliar o sofrimento
neuropática)
psíquico em
pacientes com
M: 13(61,9%) hanseníase crônica
F: 8(38,1%)
com dor neuropática
IM: 47,7±9,4
e suas repercussões
na qualidade de vida
Transversal

Whoqol- bref

Reis et al. (2014)
Brasil

Reis et al. (2013b)
Brasil

Estudo

Baixo sofrimento psicológico
(n:5)
F(o):13,7±1,6
P(p):14,2± 2,2
RS(q):16,0±3,9
MA(r):14,6±2,3

Alto sofrimento psicológico
(n:16)
F(o):9,9±3,3
P(p): 13,5±2,6
RS(q):14,0±3,7
MA(r):11,9±3,0

A análise descritiva mostrou que o escore médio do QSG-12 para a amostra
foi de 6, 80 ± 3, 26; pacientes com alto nível de sofrimento psíquico
apresentaram escores baixos em todos os domínios da QV, sendo o domínio
físico estatisticamente significante(p:0,02); eles também tinham níveis mais
altos de intensidade da dor em comparação com aqueles com baixos níveis
de estresse psicológico provavelmente porque a dor pode afetar itens
específicos desse domínio, como a dependência de substâncias medicinais e
medicamentos; dor e desconforto; dormir e descansar; e capacidade de
trabalho;
Ressaltam a importância da avaliação psicológica em pacientes com
hanseníase crônica, com o objetivo de reduzir os impactos negativos em sua
QV.

Continua...
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Amostra

Objetivo
Quest.

Domínios
Com dor neuropática
Mediana (intervalo)
F(o): 46,4 (32,1–58,0)
P(p): 57,3 (66,7–75,0)
RS(q): 66,4 (58,3–75,0)
MA(r): 46,9 (46,9–63,3)

Descrever a
prevalência e o tipo
de dor em pacientes
com hanseníase e o
efeito que a dor tem
na QV dos pacientes
em uma área
endêmica do Brasil

N=100 com
hanseníase

Avaliar a QV de
pessoas com
hanseníase
portadoras de
deficiência

Sem Deformidade
F(o): 63,20±15,4
P(p):63,92±17,2
RS(q):68,12±15,3
MA(r):65,52±11,4

Transversal

Com Deformidade
F(o): 46,44±16,7
P(p): 46,04±15,6
RS(q):53,04±23,2
MA(r):52,66±14,1

Sem
deficiência
M=28 (56%)
F =22 (44%)
Com
deficiência
M=31(62%)
F=19 (38%)
IM= N.D.

Transversal

Whoqol- bref

N: 260 com
hanseníase
Com dor
(N:195)
M:120(61,5%)
F: 75 (38,5%)
Idade mediana
49 (IQR 36–
59)
Sem dor
(N:65)
M: 41(63,1%)
F: 24 (36,9%)
Idade Mediana:
44 (IQR 37–
61)

Whoqol-bref

Govindharaj et al. (2018)
Índia

Santos et al. (2016)
Brasil

Estudo

Sem dor neuropática
Mediana (intervalo)
F(o):71,4 (64,3–76,8)
P(p):75,0 (66,7–79,2)
RS(q):75,0(66,7–75,0)
RS(q):62,5 (54,7-68,8)

Principais resultados
Conclusões / recomendações

A dor neurópatica é uma comorbidade frequente associada à baixa QV em
pacientes com hanseníase. Presença de incapacidade (p <0,001), reação
hansênica (p <0,001), e residir em área rural (p <0,001) estão estatisticamente
relacionados a presença de dor em pessoas com hanseníase. Os escores de
QV em pacientes com dor neuropática foram menores em todos os domínios,
sendo estatisticamente significantes nos domínios saúde física (p <0,001),
psicológica ( p <0,001) e meio ambiente ( p <0,001).
Ressaltam que todos os pacientes com hanseníase devem ser
sistematicamente avaliados para identificar a presença e o tipo de dor, para
que o manejo clínico apropriado possa ser aplicado

A pessoa afetada pela hanseníase com deficiência apresenta menores escores
médios com diferença significativa em todos os quatro domínios.
Ressaltam: que a QV de pessoas com incapacidades relacionadas a
hanseníase deve receber mais atenção; e que nesse sentido o diagnóstico e
tratamento precoces são importantes para minimizar a limitação de atividade,
restrição de participação e melhorar a qualidade de vida.
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Gaudenci et al. (2015)
Brasil

Estudo

Amostra
N:32
M:19(59,4%)
F:13(40,6%)
IM:49,28±16,9

Objetivo
Quest.
Descrever o perfil
clínico
e
socioeconômico,
avaliar a qualidade
de vida, ocorrência
de
transtornos Whoqol
depressivos e o grau -Bref
de
incapacidade
física de pessoas
com hanseníase e
suas correlações.
Delineamento
Transversal

Domínios
F(o):47,1±2,22
P(p):50,13±1,91
RS(q):57,55±2,23
MA(r):52,93±1,10

Principais resultados
Conclusões / recomendações
O domínio que apontou menor escore médio foi o físico. As correlações entre
os escores de QV e GI2, foram negativas e significantes (p<0,01) para os
domínios: físico (r= - 0,25), psicológico (r= - 0,18) e relações sociais (r= 0,24) inferindo que quanto menor o escore de QV, maiores são os graus de
incapacidade física; Observa-se que a maioria dos pacientes avaliados
(68,7%) não demonstraram sintomas referentes à depressão;
Ressaltam a relevância do diagnóstico precoce e tratamento com início
imediato com intuito de minimizar uma baixa na QV decorrente dos efeitos
das incapacidades; destacam a relevância da avaliação dos pacientes de
maneira rotineira e humanizada.

I) Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f),
Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde mental(h) (II) Dermatology Life Quality Index (DLQI)= Sintoma e Sentimentos (I); Atividades Diárias (J); Atividades de lazer e Praticas
esportivas(K); Trabalho e Escola (L) Relações Interpessoais (M); Tratamento (N) (III) World Health Organization Quality Of Life-Bref (WHOQOL/bref): Fisico (o); Psicologico (p); Relações
Sociais (q); Meio ambiente(r) (IV) Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0)= Físico(s), Emocional(t), Social(u), Escolar(v) (VI) World Health Organization Quality
Of Life – 100 = Fisico (o); Psicologico (p); Relações Sociais (q); Meio ambiente(r), Nivel de Independencia (x); Espiritualidade/ Crenças Pessoais(z). (VII) Short Form-20 (SF-20) =
Capacidade Fisica(aa); Limitação devido a doença(ab); Percepção de saúde(ac); Aspectos sociais(f); Dor (c); Saúde Mental (h) (VII) Questionário de Qualidade de Vida Rand 36-Itens
(RAND)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f), Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde
mental(h)
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Whoqol- bref

N:30 pessoas
tratadas da
hanseníase ainda
institucionalizadas

Avaliar a QV dos
portadores de
sequelas de
hanseníase

M: 7 (23,3 %)
F: 23 (76,7 %)

Transversal

IM: 78,22±7,12

Whoqol- bref

Savassi et al, (2014)
Brasil

Esquivel et al. (2016)
Brasil

SF- 20

Bello et al (2013)
Gana

Síntese dos principais resultados dos estudos incluídos na categoria “Qualidade de vida em hanseníase após alta medicamentosa”.
Principais resultados
Estudo
Amostra
Objetivo
Quest.
Domínios
Conclusões / recomendações
(aa)
N: 70 (pessoas
Analisar a
CF :15,0±25,1
Há baixa qualidade de vida entre pessoas afetadas pela hanseníase nas três
tratadas da
Qualidade de Vida
LDD(ab):21,1±21,0
leprosários selecionados na Região Sul de Gana (média total
(h)
hanseníase ainda
Relacionada à
SM :47,2±8,1
40,9±7,6); AS(f) (56,9 ±20,1) e CF(aa)(15,0±25,1) foram os domínios com
institucionalizadas Saúde entre idosos
PS(ac): 42,7±10,9
maiores e menores escores respectivamente. A idade não apresentou
)
afetados pela
AS(f):56,9±20,9
relação significativa em nenhum dos domínios. Homens pontuaram
M: 39 (55,7%)
hanseníase em três
Dor(c); 55,5±19,4
significativamente mais alto (p˂0,05) que as mulheres
F: 31 (44,3%)
leprosários
localizados no sul
Ressaltam a importância de implementar medidas mais eficazes nas formas
IM: 59,7 ± 13,5
de Gana
de prevenção de incapacidades e Programas socioeconômicos voltados
para pessoas afetadas pela hanseníase dentro dos assentamentos.
Transversal
N: 28 mulheres
Verificar a
Não apresenta
após o tratamento qualidade de vida de
resultados em
da hanseníase
mulheres que foram
domínios
atingidas pela
F:28 (100%)
Hanseníase
Na análise de suas respostas constatou-se que a maioria avalia sua
qualidade de vida como nem ruim/nem boa
Transversal

F(o): 52,2±17,6
P(p): 55,9±17,5
RS(q):75,6±21,8
MA(r):57,4±15,1

Indivíduos afetados pela hanseníase tiveram baixos escores de QV nos
domínios da saúde física e psicológica e altos escores no domínio social;
Menor escore em domínio de compras da AIVD está associado à baixa QV
percebida no domínio meio ambiente (p:0,022); viúvos têm uma pontuação
média maior no domínio físico, psicológico e meio ambiente do que os
indivíduos com parceiros (p:0,048).
Ressaltam que parece que uma baixa QV pode estar relacionada à doença
em si e à segregação, e sugerem a realização de estudos longitudinais ou
quase-experimentais para esclarecer essas questões.
Continua...
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Objetivo

N: 36 - pessoas
tratadas da
hanseníase ainda
institucionalizadas

Avaliar a qualidade
de vida de pessoas
tratadas da
hanseníase e
moradores da área
Social do Instituto
Lauro de Souza
Lima.

F:11(30,5%)
M:25 (69,5%)
IM: nd (idade
min/máx: 38/83
anos)

N:30 pessoas
tratadas da
hanseníase ainda
institucionalizadas
F:19 (63%)
M:11(37%)

Transversal

Quest.

Domínios
F(o): 54,9±17,1
P(p): 62,5±12,9
RS(q): 71,5±17,41
MA(r): 62,7±9,9

Whoqol- bref

Amostra

Transversal

Principais resultados
Conclusões / recomendações

A qualidade de vida das pessoas que foram tratadas de hanseníase e ainda
vivem nas colônias quando avaliados por meio do WHOQOL-bref, os
domínios psíquicos, social e ambiental refletem uma qualidade de vida
muito boa e no domínio físico a mesma foi considerada boa.
Recomendam a aplicação de instrumentos de QV em populações atingidas
pela hanseníase o que possibilitará novas comparações com pessoas com
perfil semelhante que vivam em outros Asilos Colônias.

F(o): 34,64±4,10
P(p): 37,36±4,70
RS(q): 34,44±16,67
MA(r): 43,75±5,47

Analisar a qualidade
de vida de pacientes
com hanseníase
crônica

Whoqol- bref

Leite et al (2015)
Brasil

Quaggio et al. (2014)
Brasil

Estudo

A hanseníase é uma doença que compromete a qualidade de vida dos
pacientes cronicamente infectados, principalmente no que se refere ao
domínio físico e psicológico. O domínio meio ambiente apresentam-se
menos prejudicados; Houve diferença significativa ao se comparar os
escores WHOQOL-BREF em relação ao estado civil (p:0,003) com piores
escores de QV entre os indivíduos separados; à renda (p< 0,001) (melhor
QV entre os indivíduos com renda de 1 e 2 salários mínimo) e a
escolaridade (pior entre analfabetos) (p: 0,013);
Ressaltam a necessidade de intensificar as políticas de eliminação do bacilo
e de ressocialização de pacientes que foram institucionalizados, visando
tanto a saúde física, quanto psicológica dos pacientes.

Continua...

Objetivo

N: 198
Comunidade n:
98 (tratados
dehanseníase
reintegrados a
comunidade)
M:41 (41,8%)
F:57 (58,2%)
IM: 65,3± 11,2
Leprosário n: 100
(pessoas tratadas
da hanseníase
ainda
institucionalizadas
)
M: 47 (47%)
F: 53 (53%)
IM: 70,3 (± 9,8)

Comparar a
qualidade de vida de
pessoas afetadas
pela hanseníase
vivendo em um
leprosário e aquelas
reintegradas em
comunidades na
região sul do Malaui

Domínios
Leprosário
F(o): 25,8±5,0
P(p): 17,1±3,9
RS(q):9,9±1,9
MA(r):21,1±3,5
Comunidade
F(o): 25,2±5,1
P(p): 17,2±4,1
RS(q):9,3±1,8
MA(r):19,6±3,8

Principais resultados
Conclusões / recomendações
Não houve diferenças estatisticamente signiﬁcativas nos escores
médios do WHOQOL-BREF entre aqueles afetados pela hanseníase que
vivem nos dois contextos; Mulheres reintegradas em suas comunidades
obtiveram um escore médio psicológico maior (18,6 ±4,37) do que as
mulheres que vivem no leprosário (10,5±2, 99) (p: 0,03); Homens que
vivem no leprosário tiveram uma melhor qualidade de vida psicológica do
que as mulheres que vivem no leprosário (p:0,03); A qualidade de vida dos
idosos (70-90 anos) afetados pela hanseníase vivendo no leprosário foi
percebida como melhor que a dos reintegrados em suas comunidades
(p˂0,05); sendo o domínio ambiental o com maior impacto negativo nos
idosos reintegrados;
Ressaltam a necessidade de intervenções que melhorem as condições
físicas, psicológicas e ambientais das pessoas afetadas pela hanseníase nos
dois contextos, bem como a necessidade de mudança no paradigma de uma
visão médica para uma visão social da hanseníase.

Estimar a qualidade
de vida e os fatores
que a influenciam de
pessoas afetadas pela
hanseníase
Transversal

Whoqol- bref

N:247
M:142(57,5%)
F: 105 (42,5%)
IM: 60,19 ± 12,8

Transversal

Quest.

Whoqol- bref

Amostra

Kumar et al. (2016)
Índia

Estudo

Chingu et al. (2013)
Malawi
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F(o): 20,55±3,9
P(p): 16,16±2,9
RS(q): 8,16±2,08
MA(r): 24,34±3,9

O escore de QV entre os homens foi maior que o das mulheres nos vários
domínios, embora não tenha sido observada significância estatística; estar
empregado teve uma melhora na qualidade de vida geral (p<0,001). Ser casado
resultou em melhor qualidade de vida (p:0,006). A presença de uma deficiência
teve um efeito adverso na qualidade de vida geral (p<0,001)
Ressaltam que o cuidado após a cura deve se tornar um componente integral
do programa.

(I) Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais
(f)
, Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde mental(h) (II) Dermatology Life Quality Index (DLQI)= Sintoma e Sentimentos (I); Atividades Diárias (J); Atividades de lazer e
Praticas esportivas(K); Trabalho e Escola (L) Relações Interpessoais (M); Tratamento (N) (III) World Health Organization Quality Of Life-Bref (WHOQOL/bref): Fisico (o);
Psicologico (p); Relações Sociais (q); Meio ambiente(r) (IV) Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0)= Físico(s), Emocional(t), Social(u), Escolar(v) (VI) World
Health Organization Quality Of Life – 100 = Fisico (o); Psicologico (p); Relações Sociais (q); Meio ambiente(r), Nivel de Independencia (x); Espiritualidade/ Crenças Pessoais(z).
(VII) Short Form-20 (SF-20) = Capacidade Fisica(aa); Limitação devido a doença(ab); Percepção de saúde(ac); Aspectos sociais(f); Dor (c); Saúde Mental (h) (VII) Questionário de
Qualidade de Vida Rand 36-Itens (RAND)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f),
Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde mental(h)
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Síntese dos principais resultados dos estudos incluídos na categoria “Qualidade de vida em Hanseníase: estudos de intervenção”

Lambert, et al. (2016)
Etiópia

N:58 (Com
reação tipo 1
ou neurite)
Ciclosporina
(N:31)
(mediana
idade:27)
Prednisolona
(N:27)
(mediana
idade:34)

Diaz et al., (2008)
Brasil

Grupo FNP
(n=6)
F=4 (66,6%)
M=2 (33,4%)
IM= 42,2
±18,8
Grupo AEP
(n=6)
F=3 (50,0%)
M=3 (50,0%)
IM= 51,7
±18,5

Objetivo
Verificar a eficácia e o
perfil de efeitos adversos
da ciclosporina e da
prednisolona em
comparação com apenas
a prednisolona em
pacientes com reação
hansênica tipo I na
Etiópia.

Quest.

SF-36

Amostra

Domínios
Ciclosporina início (término)
CF(a):50.8±32.1 (78.9 ± 20,3)
AF(b) :31.9±27.2 (55.8 ± 27,2)
DOR(c):20.5±15.4(65.5 ± 30,7)
EGS(d):32.1±18.8 (45.3 ± 19,6)
VIT(e):38.1±17.7 (56.7 ± 20,4)
AS(f) :71.0±37.0 (80.2 ± 29,0)
AE(g):28.2±29.3 (62.6 ± 32,8)
SM(h):41.1±22.7 (57.4 ± 22,1)

Experimental duplo cego
controlado

Mensurar e comparar os
resultados da aplicação
de exercícios de
alongamento estático
passivo e de facilitação
neuromuscular
proprioceptiva na
qualidade de vida e
amplitude de movimento
em portadores de
sequelas de hanseníase
Antes e após

SF-36

Estudo

Grupo FNP pré(pós)
CF(a)= 65,8±23,1 (80,8±12,0)
AF(b) =12,5±30,6 (70,8±33,2)
DOR(c)=50,0±34,7(74,8±20,8)
EGS(d)=69,7±17,1 (80,3±12,5)
VIT(e) =45,8±21,5 (68,3±13,7)
AS(f) =54,2±25,8 (66,7±18,8)
AE(g)= 50,0±54,8 (100,0±0,0)
SM(h)= 42,0±18,4 (63,3±14,2)

Principais resultados
Domínios
Conclusões / recomendações
Ciclosporina início (término)
A QV foi medida no recrutamento e na semana 28. Não
houve diferença estatisticamente significativa entre os
CF(a):54.3±35.7 (82.0±20.1)
escores de QV entre os pacientes que utilizaram a
AF(b) :34.3±31.6 (64.8±20.5)
ciclosporina ou prednisolona; Ambos os grupos de pacientes
DOR(c):28.9±23.4 (70.4±25.6)
melhoraram significativamente após o tratamento com
EGS(d):39.8±18.6 (50.3±20.0)
ambos os tratamentos de forma que todos os escores foram
VIT(e):48.8±19.9 (60.6±19.1)
significativamente aumentados (p < 0,05) entre o início e o
AS(f):74.1±33.2 (85.6±26.6)
final do estudo exceto o domínio AS(f);
(g)
Resultado primário:
A ciclosporina pode ser um
AE :33.3±29.9 (74.7±22.2)
medicamento alternativo de segunda linha seguro para
SM(h):45.9±21.7 (63.3±14.9)
doentes com Reação tipo 1 que não melhoraram com
prednisolona ou experimentam eventos adversos
relacionados à prednisolona.
Resultado secundário: Ressaltam que a melhora na
qualidade de vida foi clínica e socialmente relevante, para
ambos os grupos sem diferença significativa entre os dois
grupos.
Grupo AEP pré(pós)
Na análise das respostas ao questionário SF-36, não se
CF(a)= 52,5±22,1 (75,0±17,0)
observaram diferenças significativas entre os grupos, mas na
AF(b) =16,7±20,4(70,8±24,6)
análise intragrupo, ambos apresentaram aumento
DOR(c)=36,2±18,1(58,7±11,3)
significativo nos domínios aspectos físicos e saúde mental;
EGS(d) =53,7±9,3 (57,5±13,8)
No grupo facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP)
VIT(e): 39,2±11,1 (55,0±12,6)
foi observada melhora significativa em três domínios:
AS(f) = 39,6±16,6 (62,5±15,8)
aspecto físico, aspecto emocional e saúde mental; No grupo
alongamento estático passivo (AEP), foi observado aumento
AE(g)= 38,9±49,1 (66,7±29,8)
da pontuação em cinco domínios: aspecto físico, dor,
SM(h)= 45,3±16,1 (66,7±6,0)
vitalidade, aspectos sociais e saúde mental;
Ressaltam que FNP parece ser um método mais eficaz para
ganhar alongamento muscular e amplitude de movimento
(ADM) de tornozelo e punho em pacientes com sequela de
hanseníase.

Continua...
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Objetivo

N: 62
(pessoas
tratadas da
hanseníase
ainda
institucionaliz
adas)
M: 32
(51,6%)
F: 30 (48,4)

Avaliar os escores de
escalas de depressão e de
qualidade de vida em
pacientes antes e após a
implantação de
atividades de oficinas
terapêuticas artes, música
e recreação/jogos

Idade
predominante
entre 66 e
75 anos
(32,3%)

N: 26
M: 15 (58%)
F: 11 (42%)
IM: 51 anos

Rodini et al. (2010)
Brasil

Quase-Experimental

Avaliar a questão física e
funcional de olhos, mãos
e pés de pacientes com
hanseníase, em relação ao
aparecimento e evolução
de deficiências sensitivomotoras,
grau
de
incapacidade e qualidade
de vida, após utilização
de um manual contendo
orientações
de
autocuidados
para
prevenção
de
incapacidade

Quest

Domínios
Pré-intervenção
F(o): 47,2±19,2
P(p): 49,9±16,8
RS(q): 61,7 ±17,6
MA(r): 44,9±11,6

Principais resultados
Domínios
Pós intervenção
F(o): 58,8±20,5
P(p): 61,3±19,4
RS(q): 66,7±15,5
MA(r): 57,8±10,3

Whoqol- bref

Amostra

SF-36

Leite; Caldeira (2015)
Brasil

Estudo

Conclusões / recomendações

Realizou-se a coleta de dados com o IDB e o WHOQol-Bref
antes das oficinas e seis meses após. Houve impacto positivo
nos escores das escalas de depressão e de avaliação
qualidade de vida após a realização de oficinas terapêuticas
para pacientes institucionalizados em função da hanseníase;
As alterações foram significativas para os domínios Físico
(p:0,003), Psicológico(0,001) e de Meio Ambiente (˂0,001),
não havendo diferença significativa apenas para o domínio
de relações sociais (p:0,124);
Ressaltam que as formas e métodos de abordagem dos pacientes precisam ser criativos e flexíveis, sendo as oficinas
relevantes nesse contexto. Sugerem que a implantação
dessas oficinas seja assumida como um dispositivo
suplementar do universo das possibilidades de cuidados.

ANTES
CF(a): 62,0± 34
AF(b) :43,0±44
DOR(c):60,0±28
EGS(d):81,0±21
VIT(e):75,0 ±26
AS(f):82,0 ± 24
AE(g):65,0±48
SM(h):77,0±20

APÓS
CF(a):70 ±37,27
AF(b) :48±95,23
DOR(c):77 ±40,99
EGS(d):86 ±20,38
VIT(e): 76±34,63
AS(f): 91±19,23
AE(g): 64±70,43
SM(h): 79±22

Os escores obtidos no questionário SF-36 nas avaliações
inicial e final, demonstrou melhora estatisticamente
significativa nos domínios dor (p=0,01) e aspectos sociais
(p=0,03); A melhora significativa detectada pelo SF-36, dos
aspectos sociais e da percepção de que a dor interferiu
menos na QV, sugerem que o manual de orientações pode
ter um importante papel coadjuvante na melhora de
sintomas dos pacientes com hanseníase.
Ressaltam a importância de profissionais que apliquem
estratégias para aumentar a adesão e envolvimento do
paciente, tornando-o participante de seu tratamento.
OBS: dados referentes as médias do SF-36 não disponíveis
na publicação, enviados após contato com autores.

Antes e após

Continua...
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Amostra

Objetivo

N: 19
(pessoas com
neuropatia
relacionada a
hanseníase)
M: 12(63,2)
F: 7 (36,8%)
IM: 56±13,3

Aplicar conceitos
desenvolvidos a partir do
tratamento bem sucedido
de diabéticos, que têm
neuropatia e múltiplos
locais de compressão
crônica do nervo, para
pacientes com neuropatia
relacionada a hanseníase

Quest

RAND-36

Wan, et al. (2017)
Equador

Estudo

Domínio

Principais resultados
Domínio

Antes
CF(a):51,3±22,0
AF(b) :30,0±45,5
DOR(c):50,0±20,6
EGS(d):44,3±22,5
VIT(e) :60,7±15,2
AS(f) :68,3±18,8
AE(g): 33,3±43,6
SM(h):61,9±15,2

Pós-operatório
CF(a): 64,0±22,5
AF(b) :41,7±38,6
DOR(c):64,0±26,1
EGS(d):51,7±16,4
VIT(e) :62,3±15,2
AS(f) :71,7±26,1
AE(g):51,1±35,3
SM(h):64,5±21,3

Tratamento ambulatorial
soma dos escores pré (pós
trat.)
F(o):127 (184)
P(p):96 (143)
RS(q):27 (30)
MA(r):143 (145)
Nível Ind.:138 (159)

Tratamento com internação
soma dos escores pré (pós
trat.)
F(o):122 (162)
P(p): 95 (128)
RS(q):30 (33)
MA(r):137 (139)
Nível Ind.:119 (141)

Experimental

Comparar os aspectos
econômicos do custo
dos cuidados, a
Ambulatório: qualidade de vida e a
N: 9
melhora clínica em
(pacientes 15 pacientes ambulatoriais
a 49 anos)
e internados em
tratamento de neurite
Hospital:
Experimental,
N: 8
prospectivo,
(pacientes de randomizado
19 a 60 anos)

Whoqol-100

Ravi et al. (2004)
Índia

N:17 (com
neurite)

Conclusões / recomendações

Após um ano da cirurgia quinze pacientes completaram as
pesquisas pré e pós-operatória do RAND-36. Os escores
gerais da RAND-36 melhoraram 71 pontos após a cirurgia
(P = 0,03) o domínio do RAND-36 com menor pontuação
foi Limitação por Aspectos Físicos, embora este tenha
melhorado muito após a cirurgia. Além disso todas as
escalas apresentaram alguma melhora após a cirurgia, com
a maior melhora na escala de dor (21,7 pontos)
Sugerem que o conceito de "duplo esmagamento", aplicado
à descompressão do nervo cirúrgico para neuropatia na
hanseníase, melhora significativamente a qualidade de vida,
a incapacidade e a sensação.

Os custos diretos e indiretos para os pacientes internados
foram maiores que os do grupo ambulatorial (p:0,001).
Uma maior porcentagem de pacientes ambulatoriais
retornou ao trabalho em 15 dias (53,8 versus15,3%;
p:0,04) e o tempo médio de retorno ao trabalho foi de 19,5
dias para os pacientes ambulatoriais, em comparação aos
66,8 dias para os pacientes hospitalizados ( p = 0,02). Não
há diferença significativa na qualidade de vida entre o
grupo ambulatorial e hospitalizado (p:0,42).
Sugerem que a redução substancial no custo do
atendimento ambulatorial é possível sem afetar
significativamente a qualidade de vida e função dos
nervos periféricos de pacientes com neurite.

I) Medical Outcome Study – Short form – 36 (SF-36)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f),
Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde mental(h) (II) Dermatology Life Quality Index (DLQI)= Sintoma e Sentimentos (I); Atividades Diárias (J); Atividades de lazer e Práticas
esportivas(K); Trabalho e Escola (L) Relações Interpessoais (M); Tratamento (N) (III) World Health Organization Quality Of Life-Bref (WHOQOL/bref): Fisico (o); Psicologico (p); Relações
Sociais (q); Meio ambiente(r) (IV) Pediatric Quality of Life InventoryTM versão 4.0 (PedsQL 4.0)= Físico(s), Emocional(t), Social(u), Escolar(v) (VI) World Health Organization Quality
Of Life – 100 = Fisico (o); Psicologico (p); Relações Sociais (q); Meio ambiente(r), Nivel de Independencia (x); Espiritualidade/ Crenças Pessoais(z). (VII) Short Form-20 (SF-20) =
Capacidade Fisica(aa); Limitação devido a doença(ab); Percepção de saúde(ac); Aspectos sociais(f); Dor (c); Saúde Mental (h) (VII) Questionário de Qualidade de Vida Rand 36-Itens
(RAND)= Capacidade funcional(a), Limitação por aspectos físicos(b), Dor(c), Estado geral de saúde(d) , Vitalidade(e) , Aspectos sociais (f), Limitação por aspectos emocionais (g), Saúde
mental(h)

