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RESUMO 

A hanseníase é uma doença infecciosa que acomete a pele e os nervos periféricos, podendo causar 

deformidades e incapacidades. Existem quatro formas clínicas desta doença, sendo elas a 

Hanseníase Indeterminada, Tuberculóide, Dimorfa e Virchowiana. O presente trabalho tem por 

objetivo mostrar a importância do  monofilamento Semmes Weinstein de nylon que é utilizado para 

auxiliar o diagnóstico precoce e monitorar a solução da lesão nervosa periférica, permitindo identificar 

melhora, piora ou estabilidade do quadro, alterações de sensibilidade antes de sua perda. A 

avaliação de incapacidades dos membros superiores é de extrema importância para a monitoração 

do estado atual em que se encontram os pacientes, visando acompanhar a progressão da 

hanseníase. A Terapia Ocupacional assume uma importância fundamental na terapêutica dessa 

patologia, pois existem recursos terapêuticos que podem contribuir para a reintegração do 

hanseniano, ou mesmo em termos de prevenção ou redução das deformidades tão incapacitantes. 
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ABSTRACT 

Leprosy is an infectious disease that affects the skin and peripheral nerves and can cause deformities 

and disabilities. There are four clinical forms of this disease, and they Indeterminate leprosy, 

tuberculoid, borderline and Lepromatous. This paper aims to show the importance of Semmes 

Weinstein monofilament nylon that is used to aid the early diagnosis and monitoring of peripheral 

nerve injury solution, allowing to identify improvement, deterioration or stability of the framework, 

changes in sensitivity before his loss. The evaluation of upper limb disabilities is extremely important 

to monitor the current state in which they are patients, to monitor the progression of leprosy. 

Occupational therapy is of paramount importance in the treatment of this pathology, since there are 

treatment resources that can contribute to the reintegration of leprosy, or even in terms of prevention 

or reduction of deformities as disabling. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A intervenção de Terapia Ocupacional com os pacientes de hanseníase 

busca adaptar e orientar para evitar futuras sequelas e deformidades que os 

impossibilitara, criando adaptações para levarem uma vida mais produtiva, que 

consequentemente poderão trazer sérios transtornos físicos, sociais e psicológicos 

(ANDREAZZI et all, 2005). 

 É fundamental a abordagem da Terapia Ocupacional no tratamento e nas 

sequelas deixadas pela hanseníase haja vista as possibilidades técnicas e 

científicas que esta área de conhecimento dispõe para reabilitação do paciente e 

sua inserção social, sendo no convívio familiar, na sociedade e no local de trabalho 

(ANDREAZZI et all, 2005). 

 Esse profissional assume um papel importante no tratamento e na prevenção 

e redução de incapacidades, na preservação de deformidades que vão desde as 

orientações em relação às atividades de vida diária (AVD’s) até as adaptações de 

órteses para o posicionamento de membros e adaptações de instrumentos de 

trabalhos; restauração física voltada para manutenção ou recuperação de amplitude 

de movimento, da força muscular e da atividade funcional; ajustamento psicológico. 

Enfoca orientações quanto ao auto-cuidado e técnicas de reeducação sensorial 

(ANDREAZZI et all, 2005). 

 Utilizando a avaliação de sensibilidade para um manejo e para o diagnóstico 

dos pacientes, os monofilamentos de nylon Semmes Weinsten é um instrumento 

muito usado, sendo o mais confiável, para prevenção e controle de incapacidades 

auxiliando a identificar e monitorar a função neural, planejar recursos e identificar 

pessoas que necessitam de cuidados especiais, devido à perda da sensibilidade 

protetora (ANDREAZZI et all, 2005). 

   

 

2. CONTEÚDO 

  

  A hanseníase é uma doença crônica proveniente da infecção causada pelo 

Microbacterium Leprae que ataca a pele os olhos e os nervos periféricos, pode atingir 

pessoas de ambos os sexos em qualquer idade. É transmitida pela respiração por um 

doente de forma contagiosa sem tratamento para outra pessoa e essa transmissão é 



tanto mais fácil quanto mais próximo e mais prolongado for o relacionamento do 

individuo. O diagnóstico e tratamento precoces da doença são fundamentais para evitar 

e/ou minimizar os danos neurais. A hanseníase é classificada em Indeterminada, 

Tuberculóide, Dimorfa e a Virchowiana. (FOCACCIA, 2005) 

De acordo com AGUIAR. (2009) os tipos de hanseníase são explicados a 

seguir: 

 Hanseníase indeterminada (HI): As lesões surgem após um período de 

incubação que varia em média, de dois a cinco anos. Caracteriza-se pelo 

aparecimento de manchas hipocrômicas, com alteração de sensibilidade, ou 

simplesmente por áreas de hipoestesia na pele. As lesões são em pequenos 

números e podem se localizar em qualquer área da pele. Frequentemente, 

apenas a sensibilidade térmica encontra-se alterada. Não há 

comprometimento de troncos nervosos nesta forma clínica, apenas ramos 

nervosos cutâneos. Esse tipo é considerada a primeira manifestação clínica 

da hanseníase e, após período de tempo que varia de poucos meses até 

anos, ocorre evolução para cura ou para outra forma clínica. 

 Hanseníase tuberculóide: é considerada a  forma mais benigna e localizada 

ocorre em pessoas com alta resistência ao bacilo. As lesões são poucas ou 

única, de limites bem definidos e um pouco elevados e com ausência de 

sensibilidade (dormência). Ocorrem alterações nos nervos próximos à lesão, 

podendo causar dor, fraqueza e atrofia muscular.  

 Hanseníase dimorfa (HD): este tipo é caracterizado por sua instabilidade 

imunológica, o que faz com que haja grande variação em suas manifestações 

clínicas, seja na pele, nos nervos, ou no comprometimento sistêmico. As 

lesões da pele revelam-se numerosas e a sua morfologia mescla aspectos de 

HV e HT, podendo haver predominância ora de um, ora de outro tipo. 

Compreendem placas eritematosas, manchas hipocrômicas com bordas 

ferruginosas, manchas eritematosas ou acastanhadas, com limite interno 

nítido e limites externos imprecisos. Quando numerosas, são chamadas 

lesões em renda ou queijo suíço. A infiltração assimétrica da face, dos 

pavilhões auriculares, e a presença de lesões no pescoço e nuca são 

elementos sugestivos desta forma clínica. As lesões neurais são precoces, 

assimétricas e, com frequência, levam a incapacidades físicas. 



 Hanseníase virchowiana (HV): trata-se da forma multibacilar, reconhecida 

por corresponder ao pólo de baixa resistência, dentro do espectro 

imunológico da doença. Portanto, manifesta-se naqueles indivíduos que 

apresentam imunidade celular deprimida para o Mycobacterium leprae. 

Admite-se que a HV possa evoluir a partir da forma indeterminada ou se 

apresentar como tal desde o início. Sua evolução crônica caracteriza-se pela 

infiltração progressiva e difusa da pele, mucosas das vias aéreas superiores, 

olhos, testículos, nervos, podendo afetar, ainda, os linfonodos, o fígado e o 

baço. Na pele, descrevem-se pápulas, nódulos e máculas. A infiltração é 

difusa e mais acentuada na face e nos membros. A pele torna-se luzidia, 

xerótica, com tonalidade semelhante ao cobre. Há diminuição dos pelos nos 

membros, cílios e supercílios. A infiltração da face, incluindo os pavilhões 

auriculares, com queda e manutenção da cabeleira, forma o quadro 

conhecido como fácies leonina. O comprometimento nervoso ocorre nos 

ramúsculos da pele, na inervação vascular e nos troncos nervosos. Estes 

últimos vão apresentar deficiências funcionais e sequelas tardias. São sinais 

precoces de HV, a obstrução nasal, o corrimento nasal e edema de membros 

inferiores. 

 A neuropatia na hanseníase ocorre mais frequentemente nos nervos ulnar e 

mediano, o que resulta na perda de sensibilidade e na paralisia da musculatura 

intrínseca da mão, observando-se com menos frequência o envolvimento da 

musculatura extrínseca da mão. Quando o nervo ulnar está comprometido ao nível 

do cotovelo, pode ocorrer também uma paralisia do flexor ulnar do carpo e de parte 

do flexor profundo dos dedos, sendo que tal paralisia dependerá do local da divisão 

do ramo motor no tronco do nervo (AGUIAR, 2009). 

 

De acordo com ANDREAZZI et all, 2005, p. 3: “O déficit funcional mais 

importante na neuropatia da hanseníase é a perda da sensibilidade 

protetora, resultando na não utilização desta mão ou no uso de força 

excessiva nas atividades de preensão”  

 

 Segundo Focaccia (2005) a perda da sensibilidade é causada por lesões dos 

nervos da pele, sendo que indivíduos com casos de hanseníase tornam-se muito 

mais vulneráveis a ferimentos do que aqueles com a pele normal, devido à perda de 



sensibilidade e flexibilidade. Em casos avançados, o membro poderá se tornar 

insensível. Os pacientes com hanseníase, pelo acometimento da parte sensitiva dos 

nervos, poderão perder esta capacidade e continuarão a utilizar o membro, 

produzindo mais trauma na lesão, não dando tempo para que ocorra a cicatrização. 

Com isso, as bactérias atingirão planos mais profundos da pele, tendões, ossos e 

outros, podendo levar a necrose.  

 A Terapia Ocupacional com seus métodos e técnicas podem adaptar e 

orientar estes pacientes a evitar futuras sequelas e deformidades que 

impossibilitaria-os a levarem uma vida produtiva e consequentemente trariam sérios 

transtornos físicos, sociais e psicológicos (ARAÚJO, 2003) 

 Um dos recursos mais utilizados pela terapia ocupacional em pacientes com 

hanseníase é os monofilamentos de nylon Semmes Weinstein, que são constituídos 

por fios de nylon de 38 milímetros de comprimentos e diâmetros diferentes. Na 

hanseníase, o uso dos monofilamentos substitui com vantagem os demais testes. É 

um teste quantitativo, de fácil aplicação, seguro e de baixo custo, que permite 

identificar e monitorar a sensibilidade, e por isso, é considerado um dos melhores 

para uso no trabalho de campo. (ARAÚJO, 2003) 

 Além dos monofilamentos a terapia ocupacional utiliza como apoio uma 

diversa gama de materiais para estimular e verificar a sensibilidade do paciente, tais 

como: texturas ásperas, texturas agradáveis, quente, frio, entre outros (ANDREAZZI 

et all, 2005). 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Demonstrou-se que a Hanseníase é uma doença crônica e infecciosa que 

causa incapacidades e deformidades, devido à predileção do bacilo para infectar 

regiões mais frias do corpo humano, que vão desde a perca dos pêlos, até 

alterações na sensibilidade (AGUIAR, 2009). 

A Terapia Ocupacional pode utilizar-se de vários recursos de atividades para 

estimulação desses pacientes, destacando-se o uso de monofilamentos de Semmes 

Weinstein, pois o mesmo é altamente eficaz para mensurar quantitativamente o 

limiar de percepção do tato e pressão da pele, permitindo assim identificar e 

monitorar a sensibilidade (ARAÚJO, 2003) 



Os principais objetivos da intervenção da Terapia Ocupacional no tratamento 

da hanseníase é o de realizar medidas como reeducação sensorial, orientações nas 

Atividades de vida diária (AVDs), Atividade de vida prática (AVPs), trabalho e lazer. 

(ANDREAZZI et all, 2005). 
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