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Introdução: O Brasil se encontra entre os 14 países mais endêmicos do mundo em relação a hanseníase, apre-
sentando, porém, redução de 44.436 casos novos em 2006, para 31.044 em 2013. Com relação aos idosos, nos últimos 
anos o número de casos aumentou, sendo diagnosticados 7.670 casos em 2011 e 7.834 em 2012 de acordo com o 
Ministério da Saúde. Segundo Antonio et al, o aumento desses casos são consequências das caracteristicas sociode-
mográficas, a baixa aderência a Poliquimioterapia, e mecanismos inflamatórios autoimunes, os episódios reacionários, 
que são causadores de incapacidade física. Devido essa patologia, altamente infecciosa, porém caracterizada por 
baixa patogenicidade, gerar incapacidades severas que vão desde o sistema tissular até os nervos periféricos. Os 
doentes podem apresentar um nervo comprometido ou até cinco lesões de pele, classificados como Paucibacilares, ou 
comprometimento em mais de um nervo ou acima de cinco lesões, as Multibacilares. Objetivos: Descrever a clas-
sificação operacional, a ocorrência de episódios reacionais e o grau de incapacidade física em idosos com hanseníase. 
Método: Este estudo teve caráter descritivo, populacional, de base domiciliar e com delineamento transversal. Foram 
utilizados dados de um projeto guarda-chuva intitulado Integrahans Norte-Nordeste. A população alvo foi constituída 
por 91 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos diagnosticados com Hanseníase no município de Vitória da 
Conquista-Ba. As variáveis apresentadas foram sociodemográficas, classificação operacional realizado pelo Exame 
Clínico de Avaliação Neurológica Simplificada, episódios reacionais e incapacidade física pelo Questionário de Perfil 
Clínico Geral. Para a análise descritiva das características da população foram calculadas as frequências absolutas e 
relativas, médias e desvios padrão. Em todas as análises o nível de significância adotado foi de 5% (α = 0,05). Os dados 
foram analisados no Stata versão 11.2. Aprovado pelo CEP da Universidade Federal do Ceará (nº 544.962), CAAE: 
19258214.2.0000.5054. Resultados: Dentre os aspectos clínicos estudados 67,05% eram Multibacilar, 43,90% Di-
morfos; episódios reacionais ocorreram em 50% dos idosos. Quanto ao grau de incapacidade observou-se que 32,22% 
dos idosos no período da alta apresentaram grau 2 de incapacidade física e 41,11%, o grau 1. Conclusão: Diante do 
exposto, pôde-se observar que a maioria dos indivíduos avaliados foram classificados como Multibacilares, 50% apre-
sentaram ER e na avaliação da incapacidade realizada por este estudo 73,33% dos idosos apresentavam incapacidade 
física. As características clinicas e epidemiológicas apresentadas no presente estudo poderão servir como base para a 
produção de medidas de promoção e prevenção de saúde direcionadas a esta população.

Descritores: Hanseníase; Saúde do Idoso; Mycobacterium Leprae.
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