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H
Resu
umo
A Hanseníase
H
é uma dooença infeccciosa crônnica, de evolução
e
leenta, causaada pelo
Mycoobacterium leprae, connhecido com
mo bacilo dee Hansen. O bacilo inffecta princippalmente
regiõões frias doo corpo, senndo predom
minante na pele
p
e nos nervos periiféricos, afeetando a
mucoosa do tratto respiratóório superioor, olhos e outras esttruturas. Além do traatamento
mediicamentoso é necessáriio o autocuiidado comoo forma de prevenção,
p
a
além
da fisiioterapia
evitaando a evoluução para inncapacidadees e deformiidades. O prresente trabbalho tem o objetivo
de veerificar a atu
uação fisiotterapêutica em pacientes com Hannseníase. Noos artigos reevisados
foram
m utilizadoss a massoteerapia relaxante através do deslizaamento, ultrassom teraapêutico,
alonggamentos ativos
a
e passivos de ennergia musccular, alonggamento miofascial, massagem
de ddeslizamentto e dígitoo-percussãoo, tapping manual, exercícios de fortaleecimento
musccular, exerccícios isom
métricos, exeercícios callistênicos, tração,
t
pom
mpage, mobbilização
articuular, orienttações paraa prevençãoo de úlceraas plantaress, exercício
os de alonggamento
estátiico passivoo, facilitaçãoo neuromusscular proprrioceptiva, massagem manual supperficial,
radiaação infraveermelha, raadiação ultrravioleta, teerapia ultraassônica, lasserterapia de
d baixa
intennsidade, elettroestimulaação pulsadaa de baixa e alta voltaagem. Conccluímos quee não há
um ttratamento fisioterapêu
f
utico específico direcioonado à paccientes com
m hanseníasee. Dessa
form
ma, o papel do
d fisioterappeuta é atuaar nas sequeelas decorreentes da doeença, onde o melhor
tratam
mento vai ser
s a escolhha de um prrotocolo quue vise à revversão do quadro
q
do ppaciente,
melhhorando suaa qualidade de
d vida e o reinserindoo na sociedaade.
Palaavras-chavee: Hanseníase, Fisioteraapia, Tratam
mento.
Absttract
Leprrosy is a ch
hronic infecctious disease of slow evolution caused
c
by the
t Mycobaacterium
lepraae, known as
a Hansen's bacillus. The
T bacilluss infects maainly cold reegions of thhe body,
beingg predomin
nant in the skin and peripheral
p
n
nerves
affeccting the mucosa
m
of thhe upper
respiiratory tractt, eyes and other structures. In adddition to thhe drug treaatment is necessary
self-ccare in ordeer to prevennt, as well as
a physiotheerapy preveenting progrression to disability
d
and ddeformity. This study aims to veerify the phyysiotherapyy performan
nce in patieents with
leproosy. The reevised articcles were used
u
to relaaxing massage therapyy through the
t slip,
theraapeutic ultrrasound, acctive and passive strretching off muscle energy,
e
myyofascial
stretcching, slidiing massagee and digitt-percussionn, manual tapping,
t
mu
uscle strenggthening
exerccises, isom
metric exerrcises, caliisthenics, strength,
s
p
pompage,
j
joint
mobiilization,
guideelines for preventionn of planntar ulcerss, static passive
p
strretching exxercises,
proprrioceptive neuromuscu
n
ular facilitattion, superfficial manuaal massage,, infrared raadiation,
ultravviolet radiaation, ultraasound therrapy, low-inntensity laser therapy
y, pulsed electrical
e
stimuulation of lo
ow and highh voltage. We
W concludee that there is no speciffic physicall therapy
direccted to lepro
osy patients. Thus, the therapist's
t
r is to actt in the sequ
role
uelae resultiing from
1
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the disease
d
wheere the best treatment will
w be chooosing a prootocol that aims to revverse the
patieent's condition, improviing their quuality of life and reinserrting into soociety.
Keyw
words: Lepprosy, Physiicaltherapy, Treatment..

1. In
ntrodução
1.1 F
Fundamenttação Teóriica
A hanseeníase é um
ma doença infecciosa
i
c
crônica,
de evolução lenta,
l
causaada pelo
Mycoobacterium leprae, connhecido como bacilo de Hansen.. Ele foi deescoberto em
m 1873,
pelo medico Am
maneur Hannsen, na Nooruega, ondde nessa épo
oca ainda era
e conhecidda como
p
infecctada, que ainda
a
não iniciou o
lepraa. O contágio se dá peelo contato com uma pessoa
tratam
mento, atraavés da tossse, da fala e do espirrro, onde occorre uma reação
r
inflaamatória
causaada por açãão direta doo bacilo ou como
c
uma forma de proteção do próprio orgganismo.
Muittas vezes é uma doençça assintomáática, em qque a maioriia das pessooas não adooece por
resisttência do organismo
o
ao bacilo, pois vai depender das
d caracterrísticas do sistema
imunnológico do indivíduo (VIEIRA
(
ett al., 2012; MINISTÉR
M
RIO DA SAÚ
ÚDE,2008)).
O bacilo
o infecta prinncipalmentee regiões frrias do corpo, sendo prredominantee na pele
e noss nervos perriféricos, affetando tamb
bém a mucoosa do trato
o respiratório superior, os olhos
e outtras estruturras. Com o tempo aparrecem modificações naa sensibilidade, lesões na pele,
deforrmidades e mutilaçõess, que trazeem dificuldaades e restrrições para o indivíduoo com a
hanseeníase, senddo responsáável pela exxclusão no convívio
c
com a sociedaade (VIEIR
RA et al.,
20122; DIAZ et al.,
a 2008).
A doença tem comoo principal característic
c
ca o acomettimento doss nervos perriféricos,
geranndo incapaccidades físiccas. Entre eles
e estão o trigêmeo e facial (na face), radiaal, ulnar,
mediiano (MMS
SS), fibularr comum e tibial postterior (MM
MII) que vão
o causar allterações
diverrsas. Nos membros inferiores
i
o principal nervo acoometido é o tibial posterior,
p
causaando déficcits motorees, de senssibilidade e autonôm
micos em seu
s
trajeto. Como
conseequência do
d acometim
mento dessse nervo, pode
p
ocorreer o apareccimento de úlceras
planttares devidoo às pressõees externas, forças e tennsões princiipalmente durante
d
a loccomoção
do hhansênico, o que resultta em uma necrose neeuropática formando
f
essas ulcerações. Se
não ttratadas as complicaçõões evoluem
m de forma progressivaa, podendo levar a ampputações
(DUE
ERKSEN et
e al., 19977; KASEN,, 1993 apuud MARQU
UES, MORE
EIRA, ALM
MEIDA,
20033).
Revista Interfaaces da Saúde · ISS
SN 2358-517X· ano 2 · nº1 · Jun. · p.. 33-42 · 2015

35

1.2 S
Sinais e Sin
ntomas
Os sinaiis e sintom
mas da haanseníase mais
m
comunns são: maanchas ou caroços
esbraanquiçados,, avermelhaadas ou acaastanhadas, em qualqueer parte do corpo, quee podem
ser liisas ou elevvadas; áreass da pele, mesmo
m
sem manchas que
q não coççam, mas foormigam
ou piinicam e vãão ficando ddormentes, com
c
diminuuição ou ausência de dor,
d de sensiibilidade
ao caalor, ao frioo e ao toque. Estes sinnais podem se localizaar em qualqquer parte do
d corpo.
Eles ocorrem, com
c
maior frequência,, na face, orelhas,
o
costas, braços,, nádegas e pernas.
Além
m desses ou
utros sinais são enconttrados com
mo o engrossamento dee certos nerrvos dos
braçoos, pernas e pescoço, nos
n quais oss mais afetaados podem
m ser palpaddos; perda dos
d pelos
nas manchas; e as vezes ocorre peerda dos cíílios e sobrrancelhas (MINISTÉR
(
RIO DA
ÚDE, 2008).
SAÚ
1.3 C
Classificaçã
ão
Existem quatro form
mas de man
nifestação daa hanseníase na qual sãão: a indeteerminada
(HI),, onde há poucos baacilos pressentes (pauucibacilares)), onde é caracterizaada pelo
apareecimento de
d manchass hipocrôm
micas, pequeno númerro de lesõees e alteraações de
sensiibilidade. Essas
E
lesõess podem apparecer em qualquer árrea da pele e sua maniifestação
tem duração dee 2 a 5 anoos. Geralm
mente, nessaa forma é comum
c
apeenas a alterração da
sensiibilidade téérmica, nãoo afetando os nervos. Sendo estaa a primeirra manifesttação da
Hansseníase, pod
de ocorrer a cura ou evooluir para outra
o
forma (ARAÚJO,, 2003).
Já na Hanseníase
H
T
Tuberculóid
de (HT), tam
mbém com poucos baacilos, as lesões são
em áreas maiss específicas, em peequenas quuantidades, dormentess e sem simetria.
s
m placas ou anulares com bordas papulosass, e regiões da pele
Caraacterizada por lesões em
com eritemas e manchas cllaras. Essa forma
f
afetaa a pele em menor propporção, acom
metendo
princcipalmente os nervos. Há um com
em que
mprometim
mento da muusculatura esquelética
e
afetaa principalm
mente as mãos,
m
aparrecendo cavvidades enttre o polegar e o inndicador
(ARA
AÚJO, 20033).
Outra fo
orma é a Virchowiana (HV), que é multibaccilar, onde vários
v
bacillos estão
preseentes. Maniifesta-se em
m paciente com
c
baixa imunidade.
i
A HV podde se manifeestar por
evoluução da forrma HI ou surgir
s
desdee o início como
c
tal. Evolui
E
de foorma crônica, sendo
caraccterizada po
or infiltraçãão progressiiva e difusaa da pele, mucosa
m
dass vias aéreaas, olhos
testícculos, nervo
os, podendoo também affetar os linfoonodos, fígaado e baço. A pele ficaa luzidia
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(brilhhosa), resseecada, ocorrre rarefaçãoo dos pelos nos membbros, cílios e supercílioos. Além
dissoo, ocorre um
m comprom
metimento em pequenoos ramos daa pele, na innervação vaascular e
nos troncos neervosos , levando a deficiênciias funcionnais e con
nsequências futuras
AÚJO, 20033).
(ARA
E por último a Hannseníase Dim
morfa (HD)), multibaciilar, é a inteermediária, estando
entree a HV e HI.
H Há compprometimennto na pele,, nos nervoos ou de forrma sistêmiica, com
grandde variação
o. Sua form
ma clínica appresenta inffiltração naa face, nas orelhas e leesões no
pescooço e nuca.. É caracterrizada por placas
p
eritematosas, manchas
m
maiis claras e ao redor
ferruuginosas, maanchas acasstanhadas ouu eritematossas (ARAÚ
ÚJO, 2003).
1.4 D
Diagnósticoo
O diagnó
óstico da dooença é feitto profissioonal dermato
ologista, onnde é realizaada uma
avaliiação clínicaa do paciennte, sendo teestada a sennsibilidade, é feita a pallpação dos nervos
n
e
avaliiada a mottricidade enntre outros. Em caso de suspeiitas do derrmatologistaa, sendo
detecctada algum
ma mancha ou lesões na
n pele do paciente,
p
po
oderá ser feeita uma biópsia da
regiãão ou solicittar um exam
me laboratorrial para meensurar a qu
uantidade de bacilos, onde
o
será
identtificada se a hanseníasse é paucibaacilar ou muultibacilar. (SOCIEDA
ADE BRAS
SILEIRA
DE D
DERMATO
OLOGIA)
1.5 P
Prevenção
A melhoor forma dee prevençãoo da Hansenníase é a applicação da vacina BC
CG, onde
pessooas que já tem a cicaatriz recebeerão somentte uma dosse, já as qu
ue não tem
m cicatriz
recebberão duas doses (MIN
NISTÉRIO DA SAÚD
DE, 2008). É importantte manter o sistema
imunnológico forrtalecido, teer uma alim
mentação eqquilibrada, fazer
f
exercíccios físicos, manter
a higgiene, onde isso contribbui para o affastamento da doença, pois em casso de contatto com o
bacillo, de imed
diato o orgaanismo irá combatê-lo.
c
.

Em casso de diagn
nóstico na família
f
é

impoortante que os familiarees e pessoass próximas ao doente procurem
p
uma Unidade Básica
de Saúde,
S
paraa serem avvaliadas, evvitando dessa forma a transmisssão. (SOCIEDADE
BRA
ASILEIRA DE
D DERMA
ATOLOGIA
A)
1.6 T
Tratamentoo
O tratam
mento é dispponibilizado
o pelo Sistem
ma Único de
d Saúde (SUS). São feeitos uso
de anntibióticos para tratar as infecçõees, porém o tratamentoo completo é em longgo prazo.
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Nas formas mais leves da doença, em
m que há poucos
p
baciilos presenttes (paucibaacilar), a
duraçção é em toorno de seiss meses, já nas formass em que háá a presençaa de muitoss bacilos
(mulltibacilar), portanto
p
maais grave poode durar um
u ano ou mais.
m
É de grande impportância
seguiir corretamente o trataamento, pois o mesmo permite a cura da doeença. Vale ressaltar
que após ingesttão da prim
meira dose do medicam
mento já garante que a doença não
n será
OCIEDADE
E BRASILE
EIRA DE DE
ERMATOL
LOGIA)
transsmitida. (SO
Juntamennte com o tratamento medicameentoso, é neecessário o autocuidaddo como
form
ma de preveenção, além
m da fisiotterapia evittando a ev
volução parra incapaciidades e
deforrmidades.
1.Ob
bjetivo
O presente trrabalho tem
m o objetivoo de verificaar a atuaçãoo fisioterapêêutica em pacientes
p
com Hanseníasee, evidenciaando os priincipais recuursos e técnnicas utilizados no traatamento
dessees pacientess.
2.Meetodologia
Esta pesquisa trata--se de uma revisão bibbliográfica, integrativaa, descritivaa a partir
do livvro Hansen
níase e Direeitos Humannos, do Minnistério da Saúde
S
e de artigos pesqquisados
no ssite Scielo (Scientific Electronic Library Online).
O
Fooram encon
ntrados oitoo artigos
publiicados enttre os anoos de 20003 a 20155, envolvenndo a tem
mática Traatamento
Fisiooterapêuticoo na Hansenníase, mas apenas
a
cincoo artigos forram inclusoos por adequuação ao
temaa proposto.

3.Reesultados e Discussões
O portaador de Haanseníase sofre
s
muitaas modificcações em decorrênciia dessa
patollogia como deformidaddes, modificcações no corpo,
c
geran
ndo incapaccidades, ondde este é
alvo de discrim
minação, preconceito, o que vai influenciar naa sua autoeestima. Diannte disso
faz-sse necessário a atuaçãoo do fisioterrapeuta que vai atuar de
d forma gloobal, atuanddo desde
a preevenção até a reabilitaçção, trazenddo assim o paciente
p
haanseníaco dee volta a soociedade.
(DIA
AZ, 2007 ap
pud JENSEN
N, 2010).
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De acorddo com Arooca e Silva (2008), naa literatura pesquisada
p
não foi enccontrado
nenhhum tratameento direcioonado excllusivamentee para paciientes com hanseníasee, sendo
necessário traçaar um protoccolo que ten
nha como objetivo
o
revverter às seqquelas já exxistentes,
m casos inicciais atuar na
n prevençãão das mesm
mas.
ou em
Em estu
udo de casoo realizadoo por Arocca e Silva (2008), foii desenvolvvido um
protoocolo de traatamento em
e um paciiente hansêênico, compposto por dez
d sessõess. Foram
realizzadas duas avaliações, uma iniciaal, onde a paartir desta foi
f feito o protocolo, dee acordo
com a queixa prrincipal e inncapacidades encontraddas e uma fiinal para verrificar os reesultados
mente paraa analgesia foi utilizaada a masssoterapia reelaxante atrravés do
obtiddos. Inicialm
deslizamento e o ultrassom
m terapêuticco de 1 MH
Hz, nas resstrições de ADM foram
m feitos
alonggamentos attivos e passsivos de eneergia muscuular, além de alongameento miofasccial para
preveenção de co
ontraturas.
Nas alteerações de sensibilidad
de foi feitaa a dessenssibilização com massaagem de
deslizamento e dígito-peercussão. Para
P
correçção posturaal, foi feiito o trabaalho de
consccientização postural através
a
do tapping maanual.

Os exercícioss de fortaleecimento

musccular tambéém foram realizados,
r
com uso de
d caneleiras e halterres, com exxercícios
isom
métricos em cadeia fechhada, exercícios calistêênicos com
m a bola suíçça para favvorecer o
retorrno venoso, tração e poompage na região lom
mbar e cerviical, exercíccios de mobbilização
articuular para evvitar contraaturas e defformidades, proprioceppção de MM
MSS e MM
MII (bola
suíçaa, cama eláásticas, pranncha proprioceptiva, ciircuito de obstáculos)
o
e orientaçõões para
preveenção das úlceras
ú
planttares (AROCA; SILVA
A, 2008).
houve umaa redução da
Após o tratamento,
t
d dor, melh
hora da AD
DM e do eqquilíbrio,
aumeento do graau de força muscular, porém
p
em relação
r
à seensibilidadee não foram
m obtidos
resulltados satisfatórios. Diante
D
dos resultados,
r
fazem-se necessários
n
um protoccolo em
longoo prazo, para
p
verificcar se há melhora
m
daa sensibilid
dade e estabelecer o melhor
tratam
mento (ARO
OCA; SILV
VA, 2008).
No estud
do de casoo realizado por Diaz et
e al. (20088), o objetiivo era mennsurar e
compparar a apliicação de exercícios
e
d alongameento estáticco passivo (AEP)
de
(
e facilitação
neuroomuscular propriocepptiva (FNP)), em paciientes com
m sequela de
d Hansenííase. As
variááveis foram
m avaliadas antes e ap
pós o tratam
mento, inclu
uindo a fleexão e exteensão de
punhho, dorsi e plantiflexãão e qualiddade de vidda aplicand
do o questiionário SF--36, que
Revista Interfaaces da Saúde · ISS
SN 2358-517X· ano 2 · nº1 · Jun. · p.. 33-42 · 2015

39

consiiste na anállise de oitoo domínios. Antes de serem aplicadas as técnicas os pacientes
p
realizzaram aqueecimento dee 15 minuto
os. No grupo FNP foi utilizada
u
a técnica
t
de contrairc
relaxxar, onde fooi solicitadaa uma contraação isométrica máxim
ma por 6 segundos e loogo após
um alongament
a
to estático por 10 seggundos, reppetindo três vezes. Já no grupo AEP
A
foi
execuutado o alon
ngamento estático
e
passsivo, feito pelo
p
terapeu
uta, mantidoo por 16 seggundos e
tambbém realizaddo três vezees.
No grupo FNP houuve um gran
nde ganho de
d ADM noos movimen
ntos de tornnozelo e
extennsão de pun
nho, e melhhora na quallidade de viida em três domínios do
d questionnário SF36. E
Enquanto issso, o grupo AEP não teeve uma graande melhoora de ADM
M, porém aprresentou
melhhora em cinco domínioos do questiionário. Porrtanto foi co
oncluído quue a técnica de FNP
parecce ser maiss eficaz no ganho de ADM
A
e aloongamento muscular, em contrappartida o
AEP tem uma maior eficiência na melhora da
d qualidad
de de vidaa do paciennte com
hanseeníase (Diaaz et a.., 20008).
Nos proccessos ulcerrativos decoorrentes da hanseníase,, a fisioterappia tem com
mo papel
princcipal agir na
n diminuiçção do temp
po de cicattrização, prroporcionanndo a reinseerção do
indívviduo na soociedade e nas AVD’s, consequeentemente melhorando
o sua qualiidade de
vida.. Os tratam
mentos são aplicados nas
n áreas que
q tem a lesão, incluuindo: a massagem
manuual superfiicial, terapiia ultrassônica, laserrterapia de baixa inttensidade, radiação
infraavermelha, radiação
r
ulttravioleta e eletroestim
mulação pulsada de baiixa e alta vooltagem.
(GON
NÇALVES et al., 20000; PARIZO
OTTO, 19998; ARANT
TES et al.; ARANTES et al.,
19911/1992; MU
ULDER, 19991 apud MA
ARQUES, MOREIRA;
M
A, 2003).
ALMEIDA
4.1 M
Massagem manual
m
sup
perficial
É realizaada com a polpa do polegar,
p
fazzendo movim
mentos circculares ao redor
r
da
úlcerra, melhoran
ndo a circullação sanguuínea e linfáática locais, e juntamen
nte com o ultrassom
reduzz a formaçção de aderrência na cicatriz
c
(LE
ENNOX, 19
965; ARAN
NTES et all., 1992;
DOM
MENICO ett al., 1998 appud MARQ
QUES; MOR
REIRA; AL
LMEIDA, 2003).

4.2 R
Radiação in
nfravermelh
ha
Utiliza o calor superrficial com o objetivo de aumentaar a circulaçção local, attravés da
vasoddilatação, proporcionnando o auumento doo metabolismo celulaar e retiraada dos
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metaabólitos. Nãão indicadoo o uso daa radiação em
e úlceras abertas, pois
p
pode atrasar
a
o
proceesso de cicatrização.
c
. (KITCHE
EN et al., 1999 appud MARQ
QUES, MO
OREIR;,
ALM
MEIDA, 20003).
4.3 R
Radiação ulltravioleta
Causa o efeito na circulação local, ocorrrendo a mu
ultiplicaçãoo celular (m
mitose) e
elimiinando as bactérias presentes
p
na lesão. Prroduz efeito térmico, portanto deve
d
ser
apliccada em doses
d
baixaas para evvitar queim
maduras. (McDIARM
(
MID et al., 1985;
FERN
NADEZ, 19
987 apud MARQUES,
M
MOREIRA
A, ALMEID
DA, 2003).
4.4 T
Terapia ultrrassônica
O ultrasssom é de extrema
e
impportância para
p
o tratam
mento de feridas,
f
atuaando em
todass as fases doo processo de reparaçãão, facilitando a cicatrização. O iddeal é de 1 MHz
M em
lesõees profundaas e 3 Mhz em superfiiciais. O ulttrassom pulsado, como
o não possuui efeito
térmiico pode seer utilizado nas
n úlceras infectadas, já o contín
nuo como poossui efeitoo térmico
não é indicado em lesões abertas.
a
Quuando é utillizado em úlceras,
ú
a prreferência é utilizar
baixaas intensidaades ou iguaais a 0,5 W//cm², onde predomina
p
o efeito atérrmico, que acelera
a
a
reparração de ferridas (McD
DIARMID et
e al., 1985; KITCHEN
N et a., 198
88; DYSON
N, 1987;
YOU
UNG et al., 1990; M
MAXWELL
L, 1992; ROCHE
R
et al., 1984 apud MAR
RQUES;
MOR
REIRA; AL
LMEIDA, 20003).
4.5 L
Laserterapiia de Baixaa Intensidad
de
Eficientee no processso cicatriciaal de úlceraas cutâneas. Nas feridass abertas poodem ser
utilizzadas o Arrsenieto de Gálio (Ass-Ga) e Héélio-Neônioo e as técnnicas por pontos
p
e
varreedura. Os efeitos atérm
micos do laser contribuui para o processo de reparação ttecidual,
porém
m ainda há dúvidas em
m relação ao
os parâmetrros utilizado
os. Acreditaa-se que o laser
l
por
causaar vasodilattação, vai auumentar a migração
m
dee fibroblastos, onde haaverá a proddução de
colággeno, favo
orecendo a cicatrizaçção. (ARAN
NTES et al., 1992;; FUIRINII, 1993;
GON
NÇALVES et al., 20000; ENGLA
AND, 1988; VEÇOSO
O, 1993; RO
ODRIGUES
S et al.,
19988; GUIRRO et a.., 20022 apud MAR
RQUES, MOREIRA, ALMEIDA,
A
, 2003).
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4.6 E
Eletroestim
mulação Pullsada de Baaixa e Alta Voltagem
Alguns autores
a
afirrmam a suaa eficiência quando utiilizadas no reparo teciddual das
lesõees abertas, tornando-o
t
m rápidoo quando coomparado co
mais
om as úlcerras não estim
muladas.
Não há parâmetrros bem deffinidos na utilização
u
daa eletroestim
mulação. (K
KLOTH et al.,
a 1988;
FEED
DAR et al., 1991; MUL
LDER, 19991; KITCHE
EN et al., 19
998).
De acorddo com Maarques, Morreira e Alm
meida (2003)), com exceeção da laseerterapia
de baixa
b
intenssidade, não foram obsservados esstudos que utilizassem
m esses recuursos de
form
ma específicaa nas úlceraas plantares hansênicass, porém toddos os estuddos evidencciam que
há reecursos quee são imporrtantes no processo
p
ciccatricial de úlceras cuutâneas caussada por
diverrsos fatores, dessa form
ma podendo também beeneficiar as decorrentess da hansenííase.
4.CO
ONCLUSÃ
ÃO
Concluím
mos que nãão há um tratamento
t
utico específico direciionado à
fisioterapêu
pacieentes com hanseníase.
h
Dessa forrma, o papeel do fisiotterapeuta é atuar nas sequelas
decorrentes da doença,
d
ondde o melhoor tratamentto vai ser a escolha dee um protoccolo que
d quadro do
d paciente, melhoranddo sua qualiddade de vidda e o reinseerindo na
vise à reversão do
socieedade.
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