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Lepra
Índice

Ø Estes folhetos contêm informações sobre 
como trabalhar com pessoas com Lepra em 
áreas de poucos recursos. 

Ø Estes folhetos foram feitos para serem 
utilizados por activistas de RBC 
(trabalhadores de campo). 

Ø Estes folhetos são uma versão revista, 
baseada nas informações sobre Lepra 
(recurso para reabilitação em casa) 

O que pode fazer com estes folhetos:
• Ajudar a orientar as suas visitas a famílias que incluem 

um membro com Lepra.
• Fazer um inventário das necessidades da pessoa com 

Lepra e da sua família. 
• Saber mais sobre as implicações de uma deficiência para 

a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para fazer uma avaliação.
• Utilizá-los para definir metas para uma pessoa com Lepra 

e para conciliar metas com a pessoa e a sua família.
• Utilizá-los para o ajudar a discutir intervenções com a 

família.
• Utilizá-los para o ajudar a manter registos de clientes.
• Utilizá-los para o ajudar a si e aos cuidadores a 

monitorizarem o progresso e o processo.

Índice:
Nota: Estes folhetos consistem em informações sobre Lepra. 
Estes folhetos não substituem os conhecimentos e as 
competências de médicos e terapeutas. Aconselhamo-lo, em 
primeiro lugar, a procurar o seu aconselhamento. 

Os objectivos destes folhetos são: 
• Satisfazer as necessidades de pessoas com deficiências e 

suas famílias.
• Apoiar as famílias e os activistas de RBC (trabalhadores de 

campo) com informações para acompanhamento do 
processo de reabilitação de uma pessoa com Lepra.

• Aprofundar os conhecimentos e as competências de 
activistas de RBC (trabalhadores de campo) com vista à 
prestação de serviços de reabilitação básica (funcional) 
para pessoas com deficiências e suas famílias. 

• Aumentar a participação na vida quotidiana, familiar e da 
comunidade.

• Melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências 
e suas famílias.  

• Apoiá-lo (enquanto activista de RBC) no processo de 
orientação de uma família, fornecendo um recurso que 
pode ter no seu telemóvel (offline) ou na sua mala. 

• Ajudar a formar cuidadores, por exemplo, num grupo de 
apoio a pais ou em casa. 

Informações sobre Lepra

Introdução
Estruturas e funções fisiológicas 
Actividades e participação
Factores pessoais
Factores ambientais
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Introdução:
q Introdução 
qPrevenção de deficiências 

Actividades e 
participação: 
qMeios de compensação
q Equipamentos auxiliares de 

mobilidade 
qParticipação na comunidade

Estruturas e funções 
fisiológicas:
q Problemas de pele
qProblemas oculares
qParalisia ou enfraquecimento 

dos músculos
qDor

Factores ambientais:
q Apoio dos cuidadores
q Aconselhamento por pares
q Leis e regulamentos
q WASH 
q Medidas de higiene
q Medidas de segurança no 

ambiente doméstico
q Clima

Factores pessoais: 
qAutonomia pessoal
qBem-estar emocional 



Introdução 
A lepra é uma doença infeciosa causada pelo 
bacilo da lepra (mycobacterium leprae), o qual 
pode afetar pessoas de qualquer sexo ou idade, 
incluindo crianças. A propagação ocorre mais 
frequentemente através de gotículas de humidade 
transmitidas pelo ar quando alguém com lepra, 
mas que ainda não iniciou o tratamento, fala, 
tosse ou espirra. A maioria das pessoas é 
considerada naturalmente imune à lepra. Muito 
poucas pessoas (uma percentagem inferior a 0,01) 
em países onde a lepra é endémica desenvolvem 
lepra quando são infetados. Como muitas outras 
infeções, a lepra pode ser tratada com 
antibióticos.

Normalmente, a lepra começa por uma mancha 
na pele com perda de sensibilidade à 
temperatura, tato e dor. Também pode atacar os 
nervos e danificá-los. Se a lepra não for tratada, 
estes danos nos nervos podem levar a problemas 
de movimento e sensoriais dos olhos, mãos e pés. 
Mas, se uma pessoa com lepra receber um 
tratamento correto e atempado, podem ser 
evitados a maioria dos danos permanentes nos 
nervos. 

Informações adicionais
• Saiba qual é a aparência da lepra na SkinApp.
• Saiba mais sobre amputações/a perda de um 

membro no capítulo Amputação da RehApp.

Introdução
Folheto
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Prevenção de deficiências 
A identificação precoce e o tratamento correto da doença são 
os fatores mais importantes para evitar deficiências. Existem 
vários objetivos para a prevenção de deficiências em pessoas 
afetadas pela lepra:
• Evitar e prestar tratamento precoce para problemas 

oculares, tais como olhos que nem sempre pestanejam ou 
a deficiência de pestanejar.

• Evitar lesões e prestar tratamento precoce para feridas nas 
mãos e pés com perda de sensibilidade.

• Evitar feridas ao utilizar calçado de proteção, assim como 
proteção para os olhos e mãos.

• Capacitar as pessoas para tratarem corretamente da sua 
própria pele, olhos, mãos e pés.

• Evitar e prestar tratamento precoce para calosidades e 
gretas na pele (partes mais espessas e endurecidas da pele 
ou dos tecidos moles).

• Manter as articulações das mãos e dos pés em movimento 
quando os músculos estão enfraquecidos ou paralisados.

• Aumentar a força com exercícios para os músculos 
enfraquecidos dos olhos, mãos e pés. 

• Capacitar as pessoas afetadas pela lepra para se ajudarem 
mutuamente a resolver problemas comuns.

Os melhores métodos para evitar deficiências relativas à 
lepra são os seguintes:
• Consciencializar o público, o que poderá levar à 

comunicação precoce.
• Garantir o diagnóstico precoce para detetar a doença a 

tempo. 
• Tratar a lepra com terapia com múltiplos fármacos (uma 

combinação de 3 fármacos - rifampicina, clofazimina e 
dapsona) antes que afete os nervos, olhos, mãos e/ou pés. 

• Manter-se atento para identificar e tratar a inflamação dos 
nervos precocemente. Esta é geralmente reconhecida pela 
dor, perda de sensibilidade das mãos e/ou pés e 
enfraquecimento dos músculos.



Estruturas e funções 
fisiológicas:
Informações e 
Ações a tomar

DEDOS EM GARRA

PÉ CAÍDO

Tala de 
plástico Sapato 

adaptado 
com elástico

Tala feita 
com uma 
sandália



Problemas de pele

Manchas e nódulos
Manchas com perda sensorial ao calor, frio, tato e dor 
são os sinais precoces da lepra. Nódulos e protuberâncias 
na pele também podem ser um sinal de lepra. 

Pode existir apenas uma mancha ou nódulo, mas 
também podem surgir vários. Tenha em atenção que a 
inflamação pode ocorrer em nódulos e manchas na pele, 
manifestando-se através de um inchaço, vermelhidão e 
sensação de calor. Nota: transfira a SkinApp para mais 
informações.

Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
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Sinais
• Manchas com perda de 

sensibilidade à temperatura 
(calor, frio), tato ou dor. 

• Nervos espessados e dolorosos.
• Perda de sensibilidade e 

movimento dos olhos, mãos e 
pés.

• Inchaço do rosto, mãos e pés. 
• Lóbulos das orelhas espessos e 

nodosos. 

Ações a tomar
• Para testar a sensibilidade da 

pessoa na mancha, toque na 
mesma com uma pena, um 
pouco de algodão ou um pedaço 
de um lenço de papel.

• Compare com a mesma área 
noutro membro. 

• Se a sensação for diferente ou 
inexistente, consulte um técnico 
médico assim que possível.

• As manchas têm um 
aspeto mais liso e claro do 
que a pele em redor e 
apresentam secura e 
queda dos pelos.

• Os nódulos são elevações 
sólidas na pele (> 0,5 cm) 
que podem apresentar um 
aspeto violeta a preto, 
escuro, vermelho ou 
castanho.



Perda de sensibilidade nas mãos e pés
As pessoas afetadas pela lepra podem perder permanentemente a sensação nas suas mãos e/ou pés como 
resultado de danos nos nervos. Isto pode continuar a acontecer após o tratamento para a doença ter sido 
concluído e a pessoa ser declarada curada. A pessoa com perda sensorial corre um risco elevado de lesões e 
feridas, o que torna importante ter mais cuidado durante as actividades diárias.

Sinais
• A pessoa pode desenvolver bolhas, lesões e feridas nas mãos e pés que não doem durante as suas actividades

diárias.
• Uma pessoa com perda da sensação de proteção dos seus pés pode não sentir as feridas causadas por 

espinhos, vidro, calçado apertado ou que não serve corretamente, assim como pregos ou objetos no interior 
dos sapatos.

Ações a tomar
Ensine às pessoas com perda de sensibilidade como tratar corretamente:
• olhos;
• mãos; 
• pés.
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Condições das mãos
Mantenha as mãos em boas condições, dado que a pele das mesmas pode tornar-se seca e gretada. Se não tiver 
sensação nas mãos, pode magoá-las facilmente com o fogo e pegas ásperas. Deve ser utilizada a proteção necessária 
para evitar danos nas mãos durante as actividades quotidianas. 

Sinais de danos nas mãos
• As calosidades (partes mais espessas e endurecidas da pele ou dos tecidos moles) acumulam-se nas pontas dos 

dedos e das mãos. As pontas dos dedos podem endurecer, mas a palma da mão pode desenvolver calosidades 
em diferentes áreas de alta pressão. 

• Podem desenvolver-se gretas nos dedos e na palma da mão.
• A vermelhidão na pele pode ser indicativa de uma infeção.
• Pode sentir uma sensação de calor ou detetar inchaço na parte de trás da mão. 
• As bolhas e feridas são, normalmente, indolores.



Ações a tomar

A) Pele das mãos seca, com calosidades e gretada.
1. Verifique todos os dias se existem calosidades e 

gretas nas mãos.
2. Mergulhe as mãos em água durante 20 minutos, 

de manhã e à noite. Nota: Não utilize água 
quente. 

3. Após mergulhar as mãos, raspe a pele 
endurecida com algo áspero, como uma pedra. 
Nota: tenha cuidado para não magoar as mãos.

4. Esfregue óleo, como vaselina, nas mãos.

B) Mãos com perda sensorial.
1. Verifique todos os dias se existem feridas 

nas mãos.
2. Utilize luvas ou um pano grosso para 

segurar panelas/tachos e outros objetos 
quentes.

3. Não aproxime as mãos do fogo quando 
estão frias.

4. Envolva as pegas de ferramentas com um 
pano para proteger as mãos.

5. Utilize alicates para segurar em pregos.

Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
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Condições dos pés 
Mantenha os pés em boas condições, dado que a pele dos 
mesmos pode torna-se seca e gretada. Se não tiver sensação nas 
plantas dos pés, pode magoá-los facilmente quando caminha. A 
utilização de calçado apropriado pode proteger os pés de 
possíveis danos. Nota: os pés podem ficar muito mais secos/com 
mais gretas do que as mãos, dado que estas são frequentemente 
lavadas antes/após as refeições e ao utilizar a casa de banho.

Sinais de danos nos pés
• As calosidades (partes mais espessas e endurecidas da pele 

ou dos tecidos moles) acumulam-se nas plantas dos pés. 
• Vermelhidão da pele na parte de trás dos pés.
• Sensação de calor ao toque na pele na parte de trás dos pés. 
• As bolhas e feridas são, normalmente, indolores.

B) Quando tiver perda de sensibilidade nos 
pés.
1. Verifique se existem feridas e vermelhidão 

nos pés com a ajuda de, por ex., um 
espelho.  

2. Verifique se a pele dos pés lhe parece 
quente. 

3. Use sempre calçado de proteção!
4. Verifique regularmente se existem partes 

danificadas, pedras, parafusos ou outras 
coisas afiadas no calçado.
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Ações a tomar

A) Pele dos pés seca, com calosidades 
e gretada.
1. Verifique todos os dias se 

existem calosidades e gretas nos 
pés. 

2. Mergulhe os pés em água 
durante 20 minutos, de manhã e 
à noite. Nota: Não utilize água 
quente.

3. Após mergulhar as mãos, raspe a 
pele endurecida com algo 
áspero, como uma pedra. Nota:
tenha cuidado para não magoar 
os pés!

4. Esfregue óleo, como vaselina, 
nos pés.



Bolhas
As mãos e pés com perda de sensibilidade estão em risco de desenvolver bolhas. As bolhas são pequenas 
bolsas de fluido transparente sob uma camada de pele, causadas por ação do calor ou fricção.  

Causas
• Calor: devido ao contacto direto com chávenas quentes, superfícies ou líquidos quentes, fogo aberto, 

areia quente ou o asfalto da estrada.
• Fricção: esfregar a pele para trás e para a frente sobre superfícies duras, como por ex., ferramentas 

de trabalho e utensílios para cozinhar e limpar que não sejam almofadados, assim com utilizar 
calçado que não serve.

Sinais
• Bolha na pele cheia de fluido
• Bolha não infetada = cheia de fluido transparente
• Bolha infetada = cheia de pus

Ações a tomar
• Identifique o que causou a bolha e tome medidas para evitar uma recorrência. Por exemplo, se a 

causa for uma ferramenta de trabalho áspera, modifique a pega com um pano macio.
• Não abra nem fure a bolha. 
• Limpe a bolha cuidadosamente com sabão neutro e água da torneira limpa, sem abrir a pele. Seque a 

área. Pinte a bolha com uma mistura de tintura de benzoína e tintura de iodo (50:50) para ajudar a 
bolha a secar rapidamente.

• Aplique uma camada espessa de um pano ou gaze limpa, como uma almofada, sobre a bolha e a área 
em redor. Não coloque calçado sobre esta camada espessa.

• Repouse a parte lesionada. A pessoa pode continuar a sua rotina diária sem utilizar a parte afetada. 
Por ex., se tiver uma bolha no antepé e precisar de caminhar, faça-o apenas com o calcanhar.

Nota: se a bolha tiver rebentado, esta deve ser tratada como uma ferida aberta.

Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
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Gretas e calosidades
As gretas são encontradas com maior frequência nas pregas da mão, à volta dos calcanhares e nas 
pregas dos dedos dos pés. Se as gretas não forem tratadas, podem tornar-se numa porta de entrada para 
uma infeção (fúngica), a qual se pode espalhar para as articulações e ossos, o que causa a perda do dedo 
infetado. Se as infeções forem ignoradas, a greta irá, eventualmente, cicatrizar, mas irá deixar um tecido 
da cicatriz espesso, o qual pode causar rigidez nos dedos, alterar a sua forma e dificultar a sua utilização.

As calosidades são uma parte espessa e endurecida da pele ou dos tecidos moles, especialmente uma 
área que tenha sido sujeita a fricção. Por vezes, as calosidades são protetoras, por ex., os trabalhadores 
manuais (agricultores, operários, pescadores, etc.) desenvolvem calosidades nas mãos como uma 
proteção natural contra os danos. Este tipo de calosidades apenas são perigosas se aumentar para uma 
grande placa endurecida.

Causas
• Se o nervo que controla o suor estiver 

danificado, a pele pode tornar-se muito seca. A 
pele demasiado seca vai desenvolver gretas.

Sinais de infeção fúngica
• A pele em volta das gretas é branca e 

esponjosa. 
• A área parece húmida ao toque. 

Ações a tomar
Ensine e incentive a pessoa afetada pela lepra a 
tratar corretamente da pele ao prestar atenção aos 
seguintes problemas: 
• Prevenção de gretas
• Tratamento de gretas sem infeção fúngica 
• Tratamento de gretas com infeção fúngica 



Prevenção

Prevenção de gretas
• Mantenha a pele suave e elástica, dado que assim será menos provável que desenvolva gretas.
• As calosidades secas e endurecidas que se formam à volta e nas pregas da mão e dos dedos devem ser 

removidas. 
• Todas as calosidades sob os pés devem ser removidas.

Tratamento - sem infeção

Tratamento de gretas quando não existe uma infeção 
fúngica
• Remova cuidadosamente as calosidades à volta 

das extremidades das gretas após as humedecer. 
• Seque cuidadosamente a pele molhada após a 

lavar ou humedecer com um pano macio e 
absorvente, por ex., nos espaços entre os dedos. 

• As gretas podem, normalmente, ser tratadas pela 
própria pessoa ao seguir bons cuidados pessoais.

Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
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Tratamento – uma infeção

Tratamento de gretas quando existe uma infeção 
fúngica
• Se os serviços de laboratório estiverem 

facilmente disponíveis, peça um exame 
microscópico de uma amostra de pele da área 
afetada. 

• Trate com um creme antifúngico, como 
clotrimazol©, canesten© e daktarin©. Apenas 
os produtos em creme são úteis como opções 
de tratamento, enquanto os em pó são 
utilizados nos sapatos para evitar novas 
infeções.

Nota: as gretas na pele são feridas e nunca devem 
ser negligenciadas! Se a fenda não cicatrizar após 
uma semana, procure aconselhamento médico.



Feridas
As pessoas com perda de sensibilidade nas mãos e 
pés correm um risco elevado de desenvolver feridas 
enquanto realizam as suas actividades quotidianas. 

Causas das feridas 
Não sentir os danos devido à perda sensorial. 
• Coisas quentes que podem queimar as mãos ou 

pés, por ex., panelas quentes, fogueiras, areia 
quente.

• Coisa afiadas, como espinhos ou pregos, podem 
abrir a pele.

• Objetos afiados, como facas ou machados, 
podem danificar a pele.

• Ficar em pé e caminhar por longos períodos de 
tempo pode abrir a pele da planta do pé.

• Calçado que não serve. 
Medidas de prevenção
• Proteja a pele de entrar em contacto com coisas 

quentes ao, por ex.:
o proteger ou colocar uma vedação em 

locais para cozinhar; 
o manter uma distância segura do fogo 

aberto; 
o proteger as mãos ao beber líquidos 

quentes. 
• Proteja a pele de entrar em contacto com coisas 

afiadas ao, por ex.:
o verificar se existem espinhos nas plantas 

dos pés e utilizar solas mais espessas no 
calçado; 

o cortar regularmente as unhas; 
o utilizar cuidadosamente facas afiadas ao 

cortar ou serrar.

• Utilize calçado adequado ao, por ex.:
o garantir que o calçado é do tamanho 

correto, com uma entressola espessa e 
uma palmilha macia;

o assegurar que o calçado não é inflexível, 
apertado, largo ou está estragado;

o evitar caminhar descalço. 

Ações a tomar
• As feridas simples podem ser tratadas pelas 

próprias pessoas, com o apoio do ativista ou 
cuidador, seguindo estes 4 princípios: 
o Repouso
o Bom ambiente para a cicatrização da 

ferida
o Higiene
o Proteção contra infeções
Ø Veja o fluxograma de decisões para 

uma descrição detalhada sobre o 
tratamento de feridas.
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Úlceras simples
• Limpas
• Secreção 

transparente
• Superficiais

Tipo de ferida

Após 12 dias

Úlceras complicadas
• Profundas
• Secreção de pus
• Cheiro desagradável
• Área à volta da ferida 

está quente, vermelha e 
inchada

• Sensibilidade na área 
das virilhas

Consultar um médico

Opções apenas em 
centros de referência
• Desbridação cirúrgica
• Bota de Unna
• Anticorpos
• Molde de gesso
• Amputação

• Tranquilizar
• Repouso
• Elevação
• Penso de gaze com 

cobertura de pano limpo
• Limpe diariamente com 

água limpa ou solução 
salina e cubra novamente 
com um pano limpo

• A área da superfície da 
ferida é mais pequena, 
menos secreções

• A pele nova cresce à 
volta das extremidades

Felicite o paciente e 
incentive-o a continuar até 
que a ferida cicatrize 
completamente

• A ferida não melhorou, nem 
piorou

• Fale sobre os problemas com o 
paciente

O paciente 
não foi capaz 
de seguir as 
instruções

O paciente 
seguiu 
fielmente as 
instruções

• Examine motivos e tente resolver os problemas com o 
paciente

• Se a ferida não estiver infetada, incentive novamente os 
cuidados em casa

• Se a ferida estiver infetada, consulte um médico, mas lembre-
se de resolver novos problemas que possam aparecer após 
receber cuidados médicos
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Repouso
Quase todas as feridas cicatrizam se permanecerem em repouso e quase todas pioram caso não as 
repouse! Tente perceber se a pessoa consegue alterar as suas actividades diárias para evitar caminhar 
demasiado. Por exemplo: a pessoa consegue caminhar com os calcanhares, de forma a que não toque 
com o antepé no chão? A pessoa consegue usar muletas? A pessoa consegue temporariamente trocar 
o seu trabalho com outra pessoa, ou existem outras opções de transporte disponíveis?

Feridas nos pés
• Passo o máximo de tempo possível deitado, com o pé elevado acima 

do nível do coração, especialmente quando a ferida está infetada e o 
pé inchado. 

• Se a pessoa for incapaz de descansar, tente repousar o pé lesionado 
o máximo possível com uma cadeira de rodas, muletas ou um bastão. 

• Se for inevitável caminhar, faça-o lentamente, repouse 
frequentemente, caminhe sobre os calcanhares e utilize calçado de 
proteção.

Feridas nas mãos
• Tente repousar a mão lesionada o máximo possível ao levantá-la 

acima do nível do coração, especialmente quando a mão está 
infetada e inchada, com a ajuda de, por ex., um suporte para braço.

• O entalamento pode ser utilizado para repousar e proteger a mão 
afetada.

Entalamento para feridas

As talas ajudam a manter o(s) 
dedo(s) na melhor posição 
possível e evitar que os tecidos 
moles encurtem durante o 
processo de cicatrização.
• As talas podem ser feitas de 

qualquer material macio, 
mas rígido, tal como tubos de 
plástico ou borracha, 
madeira, bambu, etc. 

• Use a tala 23 horas por dia: 
remova-a 1 hora por dia para 
massajar o dedo e mover as 
articulações para evitar a 
rigidez.



Bom ambiente para a cicatrização da ferida
Ações para criar um bom ambiente para a cicatrização da ferida
• Mantenha a ferida e a pele em redor limpas ao lavá-las com água corrente limpa que se encontre próxima da 

temperatura corporal.
• Remova a pele morta, tecidos e corpos estranhos (tais como algodão ou fios de gaze).
• Proteja a ferida e a pele em redor de danos físicos (esfregar sobre a ferida) ou químicos (lavar a ferida com 

antisséticos).
• Se existirem sinais de infeções sistémicas, utilize antibióticos.
• Reduza o inchaço através da elevação e compressão ligeira.
• Mantenha o leito da ferida húmido (nem demasiado seco, nem demasiado molhado).
• Cubra a ferida com uma ligadura ou pano limpos e mude-os se ficarem molhados.
Ø Veja o fluxograma de decisões sobre feridas para o tratamento de feridas simples e complicadas. 
Nota: muitos medicamentos que são normalmente utilizados em feridas, tais como a violeta de genciana e iodo, 
são antisséticos, mas atrasam a cicatrização ao secar demasiado a ferida. Se forem prescritos medicamentos, 
inspecione a ferida regularmente e fale com o médico especialista quando os medicamentos forem 
interrompidos.

Passos no tratamento da ferida
Passos para um correto tratamento da ferida
1. Apare as calosidades das extremidades da ferida.
2. Corte todos os tecidos mortos ou suspensos das extremidades da ferida. 
3. Limpe a ferida cuidadosamente com água, adicionando uma colher de sopa de sal. Nota: não a esfregue!
4. Mergulhe um penso de gaze em solução salina (uma mistura de sal dissolvido em água limpa), esprema o 

excesso para que o penso fique húmido e coloque-o sobre a ferida.
5. Cubra com uma ligadura ou pano limpo, mas não torne o penso demasiado volumoso. Deve utilizar apenas 

uma quantidade de ligaduras suficiente para manter o penso no devido lugar.
6. Ao mudar o penso, remova o penso sujo cuidadosamente. Se este estiver preso à ferida, humedeça-o 

primeiro antes de o remover e evite danificar a nova pele em cicatrização.
7. Ensine à pessoa como manter o penso seco durante o tempo chuvoso e ao tomar banho ao, por ex.:

a) envolver o penso com plástico. Garanta que a parte superior do penso está devidamente selada ao 
utilizar fita ou um elástico, ou

b) ao colocar um saco de plástico à volta do penso e selá-lo na parte superior com fita ou um elástico. 
Ø Veja o fluxograma de decisões para uma descrição detalhada sobre o tratamento de feridas. 

Estruturas e 
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Higiene
Muitas infeções podem ser evitadas ao manter um ambiente limpo. Deve prestar mais atenção às áreas de banho e 
da latrina, dado que os ralos são uma fonte de infeções. A limpeza regular vai reduzir em grande medida os riscos de 
infeções. 

Ações a tomar
• Utilize uma chávena de lixívia (hipoclorito) em meio balde de água para limpar a área de banho e da latrina.
• A solução de lixívia deve ser utilizada para efetuar a descarga e/ou enxaguar a latrina.

Proteção contra infeções
Deve ser conseguido um ambiente de ferida 
húmido e limpo ao cobrir com uma ligadura ou 
pano. As coberturas da ferida devem ser mudadas 
se as secreções da ferida as tiverem humedecido 
completamente, ou caso se tenham molhado com a 
chuva ou durante o banho. Caso contrário, existe o 
risco de infeção. 

Sinais de infeção
• Vermelhidão crescente à volta da ferida.
• Pus de cor amarela ou esverdeada, ou 

secreções da ferida com aspeto turvo.
• Riscas vermelhas que irradiam desde a ferida.
• Aumento do inchaço, da sensibilidade ou dor à 

volta da ferida.
• Febre
Nota: se uma área particular da mão ou do pé 
estiver quente, tal poderá indicar que os ossos na 
mão ou pé estão infetados. Tal pode levar à 
destruição da mão ou pé, sendo necessária uma 
amputação. Consulte um médico especialista 
imediatamente!

Ações a tomar
• Nas fases iniciais da cicatrização da ferida: mude 

os pensos, pelo menos, uma vez por dia. 
• À medida que a ferida começa a cicatrizar: mude 

os pensos a cada dois/três dias.
• Humedeça sempre os pensos de gaze muito antes 

de os remover: estes podem ficar presos à ferida e 
atrasar a cicatrização ao danificar pele nova e 
saudável.

Nota: não é necessária medicação (por exemplo 
antibióticos ou antisséticos) para o tratamento de 
gretas ou úlceras simples. Caso suspeite de que a 
ferida está infetada, consulte um médico especialista 
para receber o tratamento correto.



Problemas oculares

Os problemas oculares (lente do olho) podem ser causados por complicações relacionadas com danos nos nervos 
faciais e nervos trigémeos, responsáveis pela sensibilidade do olho e/ou inflamação causada pelas reações 
imunológicas à lepra. As pessoas com perda sensorial nas mãos ou pés dependem da visão para realizar com 
segurança os seus cuidados pessoais, trabalho e outras actividades diárias. Pode ocorrer uma grande deficiência e 
dependência se a pessoa não tiver visão nem sensibilidade nas mãos e/ou pés. Por esse motivo, é importante que 
sejam empreendidos todos os esforços para evitar a perda da visão. Estes podem incluir:

• Melhorar o acesso a serviços especializados de oftalmologia.
• Garantir a prescrição de óculos.
• Encaminhar para cirurgia às cataratas.

Não sentir necessidade de pestanejar
A perda da sensibilidade na córnea (a parte transparente que cobre a parte dianteira colorida do olho) é o 
resultado de danos no nervo trigémeo do olho. Pode levar a que as pessoas não sintam a necessidade de 
pestanejar e de não sentir se tiverem algo no olho. 

O olho pode secar e se algo como areia, insetos ou pestanas entrarem no olho a córnea pode desenvolver uma 
ferida. Tal pode causar cicatrizes que podem resultar em cegueira. A perda da sensibilidade na córnea leva a que a 
pessoa se esqueça de pestanejar, colocando-a em risco de desenvolver olhos secos e lesões. Quando o olho está 
seco, a visão da pessoa também será prejudicada.

Sinais
• A pessoa é observada sem pestanejar durante longos períodos de tempo, ou não se queixa de pestanas que 

tocam no olho.  
• A pessoa queixa-se de que a sua visão já não é tão boa, particularmente no final do dia, ou após viajar junto à 

janela do autocarro ou do comboio.

Estruturas e 
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Ações a tomar
Ensine e incentive a pessoa afetada por lepra a cumprir as 
seguintes medidas: 
• Verificar se tem os "olhos secos". 

o Se tiver dificuldades de visão, a pessoa pode 
pestanejar durante 5 minutos. 

o Se a visão melhorar após 5 minutos, a limitação 
à visão foi causada pelos "olhos secos". Neste 
caso, aconselhe a pessoa a desenvolver um 
hábito de "pensar em pestanejar" e proteger os 
seus olhos dos efeitos da secura. Além disso, 
podem ser utilizadas lágrimas artificiais ou 
creme de olhos suave para evitar que os olhos 
sequem demasiado.

o Se a visão não melhorar após 5 minutos, 
encaminhe a pessoa para um médico 
especialista.

• Desenvolver o hábito de "pensar em pestanejar".
o Pestaneje sempre que vê um objeto comum, tal 

como uma mangueira ou uma vaca. 
o Se "pensar em pestanejar" for praticado 

regularmente, irá tornar-se num hábito, pelo 
que os olhos serão limpo regularmente e vão 
permanecer húmidos.

• Proteger os olhos. 
o Use óculos de proteção ou proteção 

ocular para proteger os olhos contra os 
efeitos da secura provocada pelo vento, 
os efeitos prejudiciais da luz solar, do 
fumo ou poeira, assim como de objetos 
que possam entrar nos olhos. 

o Além disso, pode ser usado um chapéu 
ou boné, ou ainda um cachecol, à 
frente do rosto e a proteger os olhos. 

• Durma sob um cobertor ou rede 
mosquiteira para proteger os olhos da 
poeira e dos insetos.

Deficiência de fechar as pálpebras
A deficiência de fechar as pálpebras é o resultado 
de danos nos nervos faciais, o que enfraquece ou 
paralisa os músculos. Quando os olhos não podem 
ser fechados, estes são expostos aos efeitos da 
secura provocada pelo ar e objetos estranhos 
durante o dia e a noite. A córnea (a parte 
transparente que cobre a parte colorida da frente 
do olho) corre o risco de desenvolver úlceras 
(formação de feridas) e danos, podendo resultar 
em cegueira se negligenciada.  

Sinais
Quando pede a uma pessoa para fechar os olhos, é 
observado um espaço entre as pálpebras.  

Ações a tomar
• Ensine e incentive a pessoa afetada por lepra a:
• garantir bons cuidados com os olhos;
• efetuar exercícios oculares regulares;
• efetuar uma cirurgia ocular ou consultar um 

especialista, se possível e aplicável.  
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Nota: quando não é 
possível fechar os olhos, 
os globos oculares 
movem-se para cima 
(sinal de Bell). Por vezes, 
os globos oculares 
movem-se 
completamente sob a 
pálpebra, pelo que o olho 
é humedecido e a 
"sujidade" é limpa.



Cuidados com os olhos
A pessoa com problemas nos olhos pode receber ajuda para cuidar dos seus próprios olhos. Se não for possível fechar 
os olhos durante um período de tempo inferior a seis meses: encaminhe a pessoa para um hospital oftalmológico, 
dado que a sua condição poderá ser reversível!

Ações a tomar
• Limpe e verifique a condição dos olhos.

o De manhã e ao fim do dia, limpe a área à volta dos olhos com água limpa e um pano macio. 
o Verifique regularmente a condição dos olhos num espelho: se os olhos estiverem vermelhos, consulte 

imediatamente um médico especialista. 
• Verifique a qualidade da visão de cada olho. 

o Peça à pessoa para identificar algo no seu ambiente que esta possa ver claramente a partir de uma 
distância fixa. Por exemplo, o nome de uma loja, uma árvore ou um sinal a partir de uma certa distância. 
Utilize sempre esse sinal e observe-o a partir da mesma distância para determinar se a pessoa continua a 
vê-lo com clareza.

o Se a visão piorar e não melhorar com exercícios de "pensar em pestanejar", procure ajuda profissional.
• Proteger os olhos. 

o Use óculos de proteção ou proteção ocular para proteger os olhos contra os efeitos da secura provocada 
pelo vento, os efeitos prejudiciais da luz solar, do fumo ou poeira, assim como de objetos que possam 
entrar nos olhos. 

o Além disso, pode ser usado um chapéu ou boné, ou ainda um cachecol, à frente do rosto e a proteger os 
olhos. Use óculos de proteção ou proteção ocular para proteger os olhos. Além disso, pode ser usado um 
chapéu ou boné, ou ainda um cachecol, à frente do rosto.

o Durma sob um cobertor ou rede mosquiteira para proteger os olhos da poeira e dos insetos.
Nota: nunca esfregue os olhos quando sente comichão! Em vez disso, puxe os olhos enquanto fechados ao 
esticar/puxar a pele na parte lateral dos olhos.

Estruturas e 
funções fisiológicas

Folheto
16



A) Exercícios ativos
1. Feche os olhos o máximo possível. Se os 

músculos faciais ainda forem 
suficientemente fortes, os olhos vão fechar 
sem deixar um espaço. 

2. Mantenha os olhos bem fechados enquanto 
conta até dez. 

3. Realize este exercício todos os dias, o mais 
frequentemente possível.

B) Exercícios passivos
1. Feche os olhos o máximo possível. Se a 

pessoa tiver um espaço entre as pálpebras, 
utilize a mão para puxar a pele suavemente 
para fora até que os olhos fechem. 

2. Mantenha os olhos fechados com as mãos 
enquanto conta até dez. 

3. Realize este exercício todos os dias, o mais 
frequentemente possível. 
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Exercícios oculares 

Pestanejar regularmente e fechar completamente as pálpebras à noite mantém a córnea 
saudável. Os seguintes exercícios oculares podem ser realizados para estimular os olhos:



Cirurgia ocular ou especialista

Cirurgia ocular: quando as pessoas tentam fechar os olhos, mas ainda assim apresentam espaços entre as 
pálpebras, esta podem beneficiar de cirurgia. Uma operação relativamente simples nas pálpebras pode 
ajudar a proteger a córnea da secura, o que melhora a aparência da pessoa e pode evitar a cegueira. 

Especialista: se a pessoa tem estado a utilizar medicamentos esteroides (por ex., prednisolona) para 
controlar a inflamação em reações de lepra, esta pode correr o risco de desenvolver glaucomas (danos no 
nervo ótico) e cataratas (uma perda da transparência do cristalino no interior do olho). A pressão no olho 
deve ser monitorizada por um oftalmologista, que irá tratá-la caso se torne demasiado elevada. A cirurgia 
para remover as cataratas pode restaurar a visão. Esta é essencial para melhorar as actividades quotidianas e 
segurança para pessoas com perda sensorial nas mãos e nos pés.

Ação a tomar
• Dirija-se ao hospital oftalmológico mais próximo para consultar um oftalmologista e, possivelmente, 

realizar uma cirurgia.

Estruturas e 
funções fisiológicas
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Olho vermelho
A vermelhidão nos olhos das pessoas afetadas pela lepra pode indicar olhos secos, infeção ou um problema 
grave que exige cuidados médicos urgentes. 

Ação a tomar 
• Consulte um médico especialista imediatamente!



Olhos sem transparência ou com pontos 
brancos
Ponto branco: se a córnea tiver uma 
mancha branca e opaca, pode existir uma 
úlcera no olho. Nota: a ulceração da córnea 
é uma emergência. Se não for tratada com 
extrema rapidez, a pessoa pode tornar-se 
cega!

Olhos sem transparência: uma área densa, 
branca e turva sobre o centro preto do olho 
poderá ser uma catarata (uma perda da 
transparência do cristalino no interior do 
olho). A formação precoce de cataratas 
pode acontecer na lepra devido à 
inflamação e reações. 

Ação a tomar 
• Em qualquer dos casos, consulte um 

médico especialista imediatamente!Es
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Pestanas a tocar no globo ocular 
Um problema comum da pálpebra observado 
na lepra é o entrópio, o qual causa o 
reviramento das pálpebras e que as pestanas 
percam o direcionamento normal e cresçam 
para dentro, na direção do olho (triquíase). As 
pestanas podem danificar a córnea, dado que 
estas se movem na sua direção ao pestanejar.

Ações a tomar
• Se apenas algumas pestanas perderem o 

direcionamento normal: as pestanas 
podem ser removidas com umas boas 
pinças e uma pessoa com a formação 
adequada. Se o procedimento não for 
efetuado corretamente, a ponta da 
pestana partida pode causar mais danos.

• Se 5 ou mais pestanas perderem o 
direcionamento normal: é necessária 
cirurgia para rodar a pestana para fora. 
Neste caso, dirija-se à clínica 
oftalmológica ou centro de saúde mais 
próximo.



Paralisia ou enfraquecimento dos músculos
Os danos nos nervos na lepra podem levar à paralisia ou ao enfraquecimento dos músculos. Por esse motivo, a força 
dos músculos das pessoas afetadas pela lepra deve ser avaliada regularmente para observar se existem alterações. 

Risco/problema
A paralisia ou enfraquecimento dos novos músculos pode indicar uma inflamação grave dos nervos, os quais podem 
ser tratados para evitar deficiências permanentes. Nota: se tiver sido detetado um enfraquecimento recente dos 
músculos (inferior a 6 meses), dirija-se ao centro de saúde mais próximo. O tratamento e deteção precoces podem 
evitar danos permanentes nos nervos.

Ações a tomar
• Avalie a força dos músculos e as seguintes partes do corpo:

o Olhos
o Mãos 
o Pés 

• Ensine e incentive a pessoa a efetuar exercícios e a fortalecer os seguintes músculos:
o Olhos
o Mãos
o Pés

Avaliar a força dos músculos

Músculo da pálpebra
Para testar a força dos músculos da pálpebra:
1. Peça à pessoa para fechar os olhos. 

• Se a pessoa conseguir fechar os seus olhos, tente abri-los com os 
dedos. Se tiver facilidade a abrir os olhos, tal significa que os 
músculos da pálpebra estão enfraquecidos.

• Se os músculos da pálpebra estiverem paralisados, a pessoa não 
irá conseguir fechar os olhos completamente. 
o A força do músculo é forte/normal se existir (alguma) 

resistência.

Estruturas e 
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B) Polegar 
Para testar a força do movimento do polegar:
1. apoie a mão da pessoa e peça-lhe que 

mantenha a mão espalmada - com a palma 
voltada para cima - e levante a ponta do 
polegar para cima na direção do nariz,

2. tente empurrar o polegar para baixo numa 
posição espalmada, ao pressionar a base do 
mesmo. 
• Se a pessoa não conseguir resistir e for 

possível mover o polegar facilmente 
para baixo, existe um enfraquecimento 
do músculo. 

• Se a pessoa não conseguir apontar o 
polegar para cima de todo, existe 
paralisia. 

o A força do músculo é 
forte/normal se existir (alguma) 
resistência.

Músculo da mão

A) Dedo mínimo
Para testar a força do movimento do dedo 
mínimo:
1. peça à pessoa que mova o dedo, para um 

lado e para o outro, longe dos outros dedos,
2. tente empurrar o dedo mínimo para trás.

• Se o dedo mínimo for facilmente 
empurrado para trás, existe um 
enfraquecimento do músculo. 

• Se não for possível mover o dedo 
mínimo de todo, existe paralisia.
o A força do músculo é 

forte/normal se existir 
(alguma) resistência.

Músculo do pé
Para testar a força do movimento do pé:
1. apoie a perna da pessoa com uma 

mão,
2. peça à pessoa para levantar o pé, 
3. tente empurrar o pé para baixo. 

• Se o pé for facilmente 
empurrado para baixo, existe 
um enfraquecimento do 
músculo. 

• Se a pessoa não conseguir 
levantar o pé de todo, existe 
paralisia.
o A força do músculo é 

forte/normal se for 
difícil empurrar o pé 
para baixo.
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Dedos em garra
As pessoas com mãos paralisadas ou enfraquecidas podem desenvolver dedos "em garra" e um polegar "chato": 
os dedos estão curvados ou dobrados. A pessoa pode sentir dificuldades a apertar, endireitar os dedos e o 
polegar, assim como a esticar os dedos. As articulações dos dedos e do polegar podem tornar-se rígidas 
(contratura), mas manter-se flexíveis, apesar das articulações estarem dobradas devido à paralisia.

Ações a tomar
• Dê conselhos sobre entalamento para dedos em garra e polegar chato. 

Nota: não é necessário quando as articulação estão móveis/não estão 
rígidas.

• Ensine e incentive a pessoa a efetuar exercícios diários com a mão.
Nota: uma mão paralisada pode ser corrigida cirurgicamente. Certifique-se 
de que o cirurgião teve formação em cirurgia na lepra e que está disponível 
acompanhamento (fisioterapia).

Talas para dedos em garra
As talas podem ser usadas para evitar que os dedos se tornem rígidos numa posição dobrada. Se os dedos 
estiverem dobrados, mas for possível endireitá-los com uma ligeira pressão (os dedos ainda estão móveis), as talas 
podem ser úteis para a correção ou diminuição da posição dobrada dos dedos. A maioria das pessoas não é capaz 
de usar talas durante o dia, dado que precisam de usar as mãos livremente nas suas actividades do dia a dia. É 
preferível que utilize as talas apenas à noite. Nota: as talas não são necessárias quando as mãos estão móveis -
será suficiente efetuar exercícios diários.

Pontos importantes
• As talas podem ser feitas de qualquer material rígido, mas macio, tal como gesso, tubos de plástico ou borracha, 

madeira, bambu, etc. As talas devem ser sempre almofadadas para evitar feridas devido à pressão!
• É preferível que utilize a tala apenas à noite. Se utilizada durante períodos mais prolongados, a tala deve ser 

removida regularmente para examinar quanto a sinais de pressão. Durante o dia, massaje e mova os dedos 
regularmente para os manter móveis. 

• A tala do polegar pode ser usada durante o dia e esta pode ajudar em actividades como escrever, abotoar 
roupa, rodar chaves e apanhar moedas.

Estruturas e 
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Exercícios para dedos em garra
Para esticar e evitar contraturas nos dedos
1. Mergulhe as mãos em água e, em seguida, esfregue óleo, como por ex. vaselina, nas mãos 

molhadas. O óleo ou vaselina serve para manter a água no tecido da pele. É esta água no 
tecido da pele que evita a secura e perda de elasticidade da mesma.

2. Sente-se e coloque a "mão em garra" sobre a coxa, com a palma voltada para cima.
3. Empurre a outra mão lentamente sobre a mão em garra aberta, na direção dos dedos, de 

forma a que os "dedos dobrados" sejam empurrados até ficarem esticados.
4. Enquanto os dedos estão esticados, conte até dez antes de soltar a mão.
5. Efetue este exercício o máximo de vezes possível para que se torne num hábito.
• Outros exercícios diários simples incluem: sentar-se na mão (mão sob a coxa), palma voltada 

para baixo e/ou colocar a mão sob a cabeça enquanto está a dormir.
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Para fortalecer os músculos do polegar
O fortalecimento dos músculos enfraquecidos do polegar é importante para 
melhorar a capacidade de apertar e de efetuar movimentos contrários para 
abotoar, fechar com fecho-éclair, rodar chaves, etc. É sugerido o seguinte 
exercício: 
1. Utilize uma mola da roupa entre a parte superior do polegar e as pontas 

dos dedos.
2. Em seguida, tente abrir a mola da roupa com os dedos. 
3. Repita o movimento 10 a 20 vezes.

Para esticar e evitar contraturas no polegar
1. Molhe e esfregue óleo nas mãos.
2. Sente-se e repouse a mão, com a palma voltada para baixo sobre o joelho 

e o polegar virado para dentro.
3. Com a outra mão, empurre ligeiramente o polegar para baixo, de forma a 

esticar o espaço entre o polegar e o indicador. Nota: empurre para baixo 
próximo da pele entre os dedos, não na ponta do polegar.

4. Mantenha o polegar para baixo durante 10 segundos.
• Uma tala para o polegar pode ser criada a partir de gesso e presa com 

uma alça para posicionar e estabilizar o polegar. É útil efetuar este 
exercício em conjunto com outras actividades diárias, tais como segurar 
uma caneta para escrever ou rodar uma chave para abrir uma porta.



Dedos dos pés em garra e pé caído 
As pessoas com músculos enfraquecidos ou paralisados nos dedos ou no 
pé podem desenvolver problemas diferentes:

• Pé caído: causado por danos no 
nervo que passa à volta da parte 
de trás do joelho e por fora da 
perna, resultando no 
enfraquecimento e paralisia dos 
músculos que ajudam a levantar o 
pé. O pé cai e fica pendurado 
frouxamente numa posição 
descendente ao caminhar. O pé 
caído pode levar a muitos danos 
no pé se este também sofrer uma 
perda de sensibilidade. 

Estruturas e 
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Ações a tomar
• Ensine e incentive a pessoa a inspecionar os pés e os dedos dos pés 

diariamente, assim como a efetuar exercícios diários para dedos dos 
pés em garra ou pé caído.

• Se existirem serviços de encaminhamento, direcione a pessoa para 
obter uma mola para pé caído ou uma tala para o pé e tornozelo para 
elevar o pé numa posição correta para caminhar.

• Ajude a escolher o calçado adequado para acomodar os dedos e o pé.
Nota: um pé paralisado pode ser corrigido cirurgicamente. Certifique-se 
de que o cirurgião teve formação em cirurgia na lepra e que está 
disponível acompanhamento (fisioterapia).

Exercícios para os dedos dos pés em garra 

Para esticar e evitar contraturas nos dedos do pé
1. Utilize os dedos das mãos para empurrar suavemente os dedos do 

pé, um por um.
2. Faça-o separadamente para cada dedo do pé em garra.
3. Repita o movimento várias vezes por dia.

• Dedos dos pés em garra: causados por danos 
ao nervo tibial posterior, os quais resultam 
nos músculos pequenos do pé dobrarem os 
dedos numa posição de "garra". Tal pode 
levar a que seja aplicada pressão e surjam 
feridas na parte de trás dos dedos devido aos 
sapatos e pode contribuir para um aumento 
da pressão nas pontas dos dedos e sob a 
planta do pé ao suportar o próprio peso e 
caminhar. 

DEDOS EM GARRA

PÉ CAÍDO



Para fortalecer os músculos pequenos do pé 
Este exercício vai ajudar a fortalecer os músculos, o 
que pode contribuir para endireitar e separar os 
dedos dos pés. 
1. Endireite novamente os dedos dos pés e tente 

afastá-los. 
2. Agora, coloque o pé com o dedo do pé em 

garra num pano, tapete, jornal ou toalha e 
tente amarrotar com os dedos dos pés. Repita 
o movimento várias vezes. 

Nota: a pessoa deve efetuar este exercício apenas se 
conseguir endireitar e afastar os dedos dos pés, caso 
contrário irá piorar a posição da contratura em 
garra.
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Exercícios para o pé caído 

Para esticar e evitar contraturas no pé
Em seguida, vai encontrar exercícios passivos de 
alongamentos para esticar a articulação do tornozelo do 
pé caído. Estes exercícios vão evitar contraturas no 
tornozelo e garantir que o calcanhar toca no chão 
quando está em pé e a caminhar. No entanto, a maioria 
dos pacientes nunca vai desenvolver contraturas graves 
no tornozelo devido a hábitos culturais, tais como 
agachar-se (latrina) ou ao sentar-se entre outras 
pessoas numa posição agachada, caminhar em terreno 
íngreme ou andar de bicicleta. 
Nota: quando existe uma perda de sensibilidade no pé, 
o que é frequentemente o caso, estes exercícios não 
são recomendados!

Exercício 1
1. Fique em pé a cerca de um metro (três pés) de uma parede, procurando o 

equilíbrio com ambas as mãos.
2. Coloque o pé enfraquecido atrás e garanta que os dedos dos pés estão voltados 

para a frente.
3. Mantenha o calcanhar no chão e incline-se para a frente com um joelho esticado.

EXERCÍCIO 1



Exercício 2
1. Coloque um pano à volta do 

pé paralisado/enfraquecido.
2. Puxe o pano para forçar o pé 

a levantar.
3. Segure o pé para cima 

enquanto conta até dez.
4. Largue o pé novamente e 

repita o exercício 10 vezes.

Entalamento para pé caído
Para pessoas com pé caído, o entalamento do 
pé facilita o caminhar e ajuda a evitar 
contraturas, feridas e lesões no tornozelo. 
Deixe a tala colocada o máximo de tempo 
possível. Existem vários tipos de talas: escolha 
uma tala adequada com base nas 
possibilidades financeiras e materiais locais 
disponíveis. Faça-o em conjunto com um 
especialista em reabilitação.

Diferentes tipos de talas

Estruturas e 
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A. Tala de plástico: esta tala 
não permite um 
movimento ativo do 
tornozelo. Se existir uma 
perda sensorial da parte 
inferior do pé, bolhas e 
feridas causadas pela tala 
podem passar 
despercebidas até que a 
tala seja removida e o pé 
inspecionado.

B. Sapato adaptado com 
elástico: assiste 
dinamicamente o pé a 
levantar e permite à 
pessoa usar os seus 
próprios músculos para 
empurrar o pé para 
baixo.

C. Tala feita com uma 
sandália: esta tala 
poderá não permitir o 
movimento do tornozelo. 

Fortalecer os músculos do pé 
Este exercício, que é raramente necessário, ajuda a fortalecer os 
músculos que levantam os dedos e o pé. Nota: quando existe um 
enfraquecimento nos olhos, mãos e/ou pés, a força será 
determinada/influenciada por actividades da rotina diária e pelo 
estado do nervo.
1. Levante os dedos e o pé o máximo possível.
2. Mantenha esta posição contando até dez.
3. Repita várias vezes por dia.
À medida que o pé fica mais forte, pode ser efetuado um exercício 
semelhante com a perna esticada. A resistência também pode ser 
criada com um peso pequeno ou por outra pessoa que pressione 
o pé para baixo enquanto o paciente tenta levantar o pé e os 
dedos.

EXERCÍCIO 2

Tala de plástico

Sapato adaptado 
com elástico

Tala feita com 
uma sandália
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Calçado
O calçado reduz o risco de danos no pé e pode ajudar a cicatrizar feridas. Incentive as pessoas a escolher 
o seu próprio calçado, dado que é mais provável que usem o calçado que escolheram. Substitua o 
calçado após seis meses para evitar desgaste que possa ser prejudicial para os pés. Nota: nem todos os 
sapatos são bons. Sapatos que não servem podem causar feridas e afetar o processo de cicatrização. Por 
esse motivo, certifique-se de que usa calçado adequado! 

Planeamento do calçado 
1. Explique claramente à pessoa a necessidade de calçado de proteção. 
2. Faça um desenho do formato do pé: deixe a pessoa ficar de pé em cima de uma folha de papel e 

desenhe à volta do pé da pessoa. 
3. Com o desenho do pé, a pessoa deve ser encaminhada para um hospital com uma sapataria. 

Frequentemente, um sapateiro local também será capaz de fazer sandálias de proteção adequadas 
quando instruído por um profissional de um centro de referência de lepra.

Bom calçado 
O calçado adequado é composto por:
• uma sola dura para evitar a penetração dos objetos afiados no chão;
• uma sola interior macia para reduzir a pressão no pé enquanto caminha;
• muita altura/espaço à volta dos dedos, especialmente se a pessoa tiver dedos dos pés em garra;
• uma parte superior com um bom ajuste não deve magoar o peito do pé (a porção intermédia 

arqueada do pé em frente do tornozelo); 
• Fechos de velcro, se a pessoa tiver deficiências nas mãos ou olhos. 
Nota: o calçado deve ser aceitável para que a pessoa o use. 

Calçado prejudicial
O seguinte calçado deve ser evitado:
• Sandálias ou sapatos de plástico moldado
• Sapatos com pregos como parte da sua produção/reparações
• Sapatos pontiagudos
• Sapatos modernos com tacões altos
• Sandálias sem uma tira traseira de apoio
Nota: coser ou pregar juntas partes danificadas pode ser extremamente prejudicial para o pé. Substitua 
os sapatos em vez de os reparar. 



Dor
A dor é normalmente um sinal de danos nos nervos, 
inflamações nos olhos, glaucomas ou infeção secundária 
nas pessoas com lepra. Quando uma pessoa sente dor, 
tal indica um problema que necessita de ajuda médica 
imediata. Dirija-se à unidade de saúde mais próxima. 

Dor crónica: algumas pessoas podem sentir dor 
neuropática crónica (dor nos nervos que persiste após 
concluir o tratamento para a lepra), o que pode exigir 
que controle a dor a longo prazo. Frequentemente, a dor 
neuropática melhora quando é tratada com 
antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes e/ou 
neurolépticos. Em algumas situações, a dor pode ser 
aliviada através de uma cirurgia aos nervos. Consulte um 
médico especialista para receber tratamento.

Ações a tomar
• Um olho vermelho doloroso é 

uma emergência: dirija-se à 
clínica oftalmológica mais 
próxima.

• Dor aguda próxima dos 
cotovelos, pulsos, joelhos ou 
tornozelos pode indicar uma 
inflamação dos nervos: dirija-
se imediatamente à unidade 
de saúde mais próxima. 

• Mencione a existência de dor 
crónica para receber 
tratamento especializado.  

Estruturas e 
funções fisiológicas
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Actividades e 
participação:
Informações e 
Ações a tomar

CRECHE



Actividades

O enfraquecimento/paralisia dos músculos, perda de sensibilidade, visão 
má/inexistente e/ou perda de dedos ou membros pode afetar a capacidade da pessoa 
de realizar as actividades quotidianas, tais como agarrar, abotoar, fechar com fecho-
éclair, rodar chaves, segurar chávenas, limpar-se depois de usar a latrina e caminhar, 
entre outras. Além disso, as lesões e feridas podem ser causadas durantes estas 
actividades se a sensibilidade for perdida e/ou a visão afetada. Tal exige que a pessoa 
adquira bons hábitos de proteção para evitar lesões. A formação em actividades
quotidianas e a utilização de meios de compensação pode melhorar a funcionalidade 
e segurança.
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Ações a tomar
• Ensine e incentive os cuidados com os olhos, mãos e/ou 

pés que perderam a sensibilidade.
• No caso da perda da visão, consulte também o capítulo 

Visão fraca da RehApp.
• Incentive a pessoa a pedir ajuda quando necessário para 

realizar as actividades quotidianas. 
• Discuta ideias que possam tornar as actividades

quotidianas mais fáceis e seguras. Estas podem incluir: 
o Meios de compensação 
o Equipamentos auxiliares de mobilidade

Meios de compensação
Os meios de 
compensação podem 
suportar a pessoa com 
lepra durante a realização 
de várias actividades, tais 
como:
• Higiene pessoal 
• Vestir e despir 

(botões, fechos-éclair)
• Comer e beber
• Escrever



Vestir e despir
Quando uma pessoa tem dedos 
enfraquecidos/paralisados, lhe faltam (alguns) 
dedos ou não tem dedos de todo, vestir e despir 
pode ser uma tarefa difícil. Existem vários tipos 
de ferramentas que podem ser utilizados para 
facilitar a tarefa de se vestir e despir. 

Actividadese
participação
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Higiene pessoal
Segurar itens pequenos, tais como 
um corta-unhas ou pente, pode 
ser uma tarefa difícil para uma 
pessoa com lepra. Estes itens 
podem ser adaptados para que a 
pessoa consiga tratar da sua 
própria higiene. Por exemplo, para 
que cortar as unhas seja mais fácil, 
prenda algo à pega de um corta-
unhas para o alargar e tornar mais 
comprido.

A. Abotoador: um gancho 
fixo a uma pega macia 
para facilitar o ato de 
abotoar, o qual pode ser 
um desafio para as 
pessoas com polegares 
paralisados.

B. Puxador para fecho: um 
gancho com uma argola 
numa extremidade para 
que seja mais fácil puxar 
o fecho-éclair.

Comer e beber
Quando os músculos pequenos da mão estão paralisados, 
pode tornar-se difícil utilizar talheres (garfo, faca, colher) e 
segurar chávenas ou copos. Em culturas em que a norma é 
comer com as mãos, isto também pode ser difícil. Muitos 
materiais locais podem ser adaptados para facilitar a 
atividade de comer e beber, como por ex.:
A. Punho universal: punho de couro 

ou nylon à volta da palma com um 
bolso para introduzir uma colher, 
escova de dentes, pente, etc., para 
pessoas sem dedos ou com perda 
da capacidade de agarrar.

B. Colher adaptada: uma colher presa 
a um punho de alumínio para 
manter a colher na mão durante as 
refeições.

C. Colher revestida: a pega de uma 
colher é revestida por um material 
macio e almofadado para que seja 
mais fácil de agarrar por uma 
pessoa com pouca capacidade de 
segurar com a mão. As mesmas 
modificações podem ser efetuadas 
para escovas de dentes, canetas, 
lâminas de barbear e pentes.

Escrever
As pessoas com deficiências nas mãos podem ter dificuldades 
para segurar um lápis. Lápis grandes poderão ajudar, mas, caso 
não sejam viáveis, as canetas e lápis podem ser adaptados com 
materiais disponíveis localmente.

Pega para caneta: esta pega de 
borracha macia desliza sobre canetas e 
lápis para facilitar o gesto de agarrar 
durante a escrita.



Equipamentos auxiliares de mobilidade 
Os equipamentos auxiliares de mobilidade podem ajudar a melhorar o equilíbrio e estabilidade de pessoas afetadas pela 
lepra que são necessárias para as actividades diárias. Também podem oferecer alívio do peso, o que permite que as 
úlceras repousem e cicatrizem. Alguns equipamentos auxiliares de mobilidade comuns são:
• Alça de apoio de elevação do pé para pessoas com pé caído.
• Bastões: pode tratar-se de uma bengala ou de um simples bastão.
• Andarilhos: existem andarilhos com ou sem rodas.
• Muletas: estas podem ser canadianas ou muletas de apoio axial (axila). 
• Cadeiras de rodas: estas podem ser passivas (empurradas por outra pessoa), manuais, ou motorizadas.

Risco/problema
• Deve-se tomar muito cuidado na escolha de equipamentos auxiliares para pessoas que perderam a sensibilidade nas 

palmas das mãos, dado que estes podem causar danos nas mãos, resultando em feridas.
• Receber formação sobre a utilização de meios de compensação e equipamentos auxiliares de mobilidade pode 

melhorar a segurança, funcionalidade e aceitação pessoal destes dispositivos.
• Algumas pessoas preferem não usar meios de compensação, dado que sentem que isto as faz parecer mais 

"deficientes".
Ações a tomar
• Identifique as actividades que estão a causar feridas ou que são difíceis de realizar e procure soluções.
• Forneça ou adapte um equipamento de mobilidade:

o Almofade as pegas e/ou a pessoa pode usar luvas almofadadas para proteger as mãos.
o Verifique regularmente as mãos quanto a sinais de danos, tais como vermelhidão, calor ou inchaço. 
o Certifique-se de que a pessoa tem total controlo e é independente na utilização dos equipamentos auxiliares 

de mobilidade para evitar quedas acidentais. 
o A pessoa deve repousar frequentemente ao utilizar equipamentos auxiliares de mobilidade.

• Ensine a pessoa a utilizar e efetuar a manutenção do meio de compensação ou equipamento auxiliar de mobilidade. 
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Os indivíduos e famílias afetados pela lepra podem enfrentar exclusão social diariamente. Geralmente, sofrem mais 
exclusão e restrição à participação social em comparação com outras pessoas. Para muitas pessoas na comunidade, existe 
o receio de contrair a doença. Podem ocorrer reações inspiradas pelo medo de deficiências fisicamente visíveis. 

Todos desempenham o seu papel em garantir que as pessoas afetadas pela lepra não são discriminadas. Um aumento da 
consciencialização para a lepra no seio da comunidade pode reduzir o estigma e a discriminação. Tal vai garantir que as 
pessoas afetadas pela lepra são totalmente incluídas na sociedade: em casa, na escola, no trabalho e em actividades de 
lazer. 

Participação na comunidade
O maior desafio enfrentado pelas pessoas 
afetadas pela lepra (especialmente as que 
apresentam deficiências visíveis) é a 
discriminação da parte de indivíduos e 
instituições. Um motivo pelo qual isto 
acontece é que ainda existe muita 
ignorância, assim como vários mitos e 
tabus sobre a doença. Estes tornam as 
comunidades receosas de pessoas afetadas 
pela lepra. 

Ação a tomar
• Organize actividades no sentido de 

consciencializar a comunidade para o 
que a lepra realmente significa. Tal 
pode ser feito ao, por ex.:
o utilizar os principais meios de 

comunicação (orais, escritos e a 
televisão);

o utilizar as redes sociais, se este 
meio for largamente utilizado;

o organizar um teatro 
comunitário;

o organizar um teatro de 
fantoches.

Actividadese
participação
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• Trabalhe com pessoas afetadas pela lepra e com delegações locais 
da IDEA (uma organização mundial de pessoas afetadas pela lepra) 
para falarem sobre esta questão e corrigir mitos e tabus sobre a 
lepra. 

• Trabalhe com os líderes comunitários e tente influenciar tradições 
e leis. Estas são, frequentemente, visíveis em provérbios e histórias 
de folclore, assim como nos nomes atribuídos às pessoas com 
deficiências.

• Trabalhe com os líderes religiosos e tente perceber como estes 
veem a lepra. Tente influenciar a teologia, opiniões e práticas 
negativas. Utilize, por exemplo, os livros religiosos para convencer 
e persuadir estes líderes religiosos a mudar a sua atitude e, desta 
forma, influenciar os seus seguidores.

• Influencie e informe as Associações de Pessoas com Deficiência 
(DPO), dado que, frequentemente, utilizam práticas 
discriminatórias relativamente às pessoas afetadas pela lepra.

• Garanta a inclusão das pessoas afetadas pela lepra no local de 
trabalho e na escola. Juntamente com as pessoas afetadas pela 
lepra, por ex.:

o esclarecer os diretores das escolas e professores sobre 
como manifestarem atitudes positivas em relação a pessoas 
afetadas pela lepra; 

o encorajar os educadores e autores de livros escolares a 
incluir a lepra nos seus livros/aulas sobre biologia/saúde;

o incentivar os empregadores a aceitar as pessoas afetadas 
pela lepra.



Factores pessoais:
Informações e 
Ações a tomar

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU



Autonomia pessoal
As pessoas afetadas pela lepra podem e devem falar por si 
próprias. No entanto, após sofrer estigma e discriminação, as 
pessoas afetadas pela lepra podem sofrer de baixa autoestima, o 
que pode levar a autoestigma. Como consequência, as pessoas 
podem não se considerar como merecedoras de se exprimir. 

Ações a tomar
• Ajude as pessoas afetadas pela lepra a compreender o seu 

valor como membro da comunidade e quais os seus direitos. 
• Dê-lhes apoio à medida que dão passos para falar sobre as 

suas preocupações e defender os seus direitos.
• Explore o que as pessoas pensam de si próprias e como 

cuidam do seu corpo, tentando fortalecer e melhorar estes 
pontos.  

• Incentive-as a se tornarem membros de um grupo de 
autoajuda e/ou Associação de Pessoas com Deficiência para 
que troquem experiências com os seus pares.

Bem-estar emocional 
Sofrer de lepra pode ter um impacto negativo no bem-
estar emocional das pessoas. Uma pessoa com 
deficiências relacionadas com a lepra, que também 
enfrenta estigma e discriminação, pode sofrer de 
depressão e/ou ansiedade. Além disso, a sua autoestima 
e amor-próprio podem ser negativamente afetados. Por 
esse motivo, é importante prestar atenção aos 
sentimentos pessoais da pessoa afetada pela lepra. No 
entanto, tente envolver os membros da família o 
máximo possível e perceba como estes podem oferecer 
o apoio adequado.

Ações a tomar
• Forneça informações sobre o processo de 

reabilitação e perspetivas. Isto diminui 
normalmente a ansiedade das pessoas. 
Também facilita a cooperação durante o 
programa de reabilitação e ajuda a pessoa 
a ajustar-se à sua nova situação. 

• Incentive a pessoa afetada pela lepra a 
participar num grupo de autoajuda para 
poder falar sobre os seus sentimentos.

• Crie um ambiente encorajador, uma vez 
que a pessoa irá necessitar dos sistemas 
de apoio social da família, amigos e 
membros da comunidade. 
o Promova o apoio em grupo com 

outras pessoas com 
deficiências/lepra. 

o Promova o contacto entre as 
pessoas afetadas pela lepra e o(s) 
seu(s) líder(es) religioso(s).

o Avalie e promova a inclusão na 
comunidade e o apoio social. 

Nota: a depressão afeta até 80% das pessoas 
que sofrem de lepra. A depressão é uma 
doença definida por uma tristeza persistente e 
uma perda de interesse em actividades de que 
anteriormente gostavam, acompanhada por 
uma Deficiência de realizar actividades
diárias. Tal pode levar a uma variedade de 
problemas físicos e emocionais, tal como uma 
perda de energia, mudanças no apetite, dormir 
menos ou mais horas, sentir que é inútil e 
pensamentos de automutilação ou suicídio. Se 
estes problemas forem observados, consulte 
um especialista!
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Factores ambientais:
Informações e 
Ações a tomar

ESCOLA
INCLUSÃO

INCLU

DIREITOS



Apoio dos cuidadores
Para o cuidador (que é frequentemente o marido ou 
a mulher da pessoa com lepra, ou um familiar 
próximo), pode demorar algum tempo a aprender a 
viver com a pessoa afetada pela lepra. Cuidar de uma 
pessoa com a doença pode causar um certo stress 
emocional. Por esse motivo, também é importante 
prestar atenção ao cuidador. 

Ações a tomar
• Forneça informações realistas sobre o processo 

de reabilitação e perspetivas. 
• Identifique qual é a melhor forma do cuidador 

oferecer apoio à pessoa afetada pela lepra. 
• Incentive o cuidador a participar num grupo de 

apoio ou em actividades entre pares para poder 
falar sobre os seus sentimentos.

Aconselhamento por pares
O aconselhamento por pares trata-se de apoio emocional 
e prático oferecido por pessoas em situações semelhantes, 
isto é, outras pessoas afetadas pela lepra. O 
aconselhamento por pares pode ser um recurso valioso 
para as pessoas afetadas pela lepra, especialmente quando 
esse apoio parte de alguém que está numa situação 
semelhante. Nota: deve ter em consideração que todos 
têm o seu próprio estilo único de adaptação à mudança, as 
experiência e práticas não podem ser reproduzidas sem 
que sejam ajustadas à pessoa e ao contexto. 

Ações a tomar
Incentive os pares a se apoiar uns aos outros e/ou a 
partilhar experiências sobre como, por ex.:
• manter relações pessoais e desenvolver novas após o 

início da doença;
• cuidar corretamente de si próprios para evitar 

deformidades;
• garantir a sua inclusão na escola e no local de 

trabalho;
• utilizar os recursos (da comunidade) disponíveis para a 

pessoa.

Tecnologia de assistência 
A adequação de meios de compensação, equipamentos auxiliares de mobilidade e calçado, varia de pessoa para pessoa. 
Estes podem ser considerados adequados se:
• cumprirem as necessidades e condições ambientais da pessoa;
• for possível adquiri-los e que estes recebam manutenção no país a um custo económico;
• oferecerem mobilidade e melhorarem a funcionalidade; 
• aumentarem a independência. 

Ações a tomar
• Com base nestes pontos importantes, explore juntamente com a pessoa afetada pela lepra (e o seu cuidador) quais os 

meios de compensação mais adequados.

Environm
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Apoio religioso
Receber um diagnóstico de lepra pode ser um acontecimento que muda a vida da pessoa afetada 
e da sua família. Vão provavelmente perguntar-se a si próprios porque estão a passar por este 
azar. Para este tipo de questões, estes podem beneficiar de uma visita a um líder religioso (um 
padre, imã, rabino) ou participar em rituais religiosos. Tenha em conta que não é necessário 
apenas o apoio prático, mas também o apoio espiritual. 

Nota: a religião também pode, por vezes, ser uma barreira para as pessoas afetadas pela lepra se 
envolverem na sociedade. As principais religiões não se permitem discriminar as pessoas 
afetadas pela lepra, mas os seus seguidores podem interpretar erradamente as escrituras e usá-
las para discriminar essas pessoas.
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Ações a tomar
• Trabalhe com os líderes religiosos, juntamente com as 

pessoas com deficiências, para combater o estigma 
da lepra no seio da comunidade. Utilize, por exemplo, 
o sermão semanal para informar o público. 

• Tente influenciar a teologia, opiniões e práticas 
negativas ao, por ex., utilizar os livros religiosos para 
convencer e persuadir estes líderes religiosos a 
mudar a sua atitude e, desta forma, influenciar os 
seus seguidores.

• Tente corrigir interpretações erradas de escrituras 
religiosas. 

• Tente explorar e implementar as práticas religiosas 
que favorecem a fé da pessoa afetada pela lepra, por 
ex., ao participar em festivais religiosos.



Leis e regulamentos
Em muitos países ainda existem leis e regulamentos que excluem, e discriminam, as pessoas afetadas 
pela lepra. Um problema específico é que muitos países utilizam as impressões do polegar/dedo para 
votar. Por vezes, as pessoas afetadas pela lepra perderam os seus dedos e, assim, não têm um meio 
para votar. 
Estas leis e regulamentos evitam que as pessoas afetadas pela lepra, por ex.:
• vão à escola;
• casem;
• tenham uma propriedade;
• votem e/ou ocupem cargos políticos;
• sejam enterradas num cemitério da comunidade.
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Ações a tomar
• Tente perceber que leis existem na comunidade que discriminem as pessoas afetadas pela 

lepra. 
• Promova grupos de autoajuda que representem os direitos das pessoas afetadas pela lepra.
• Incentive as pessoas afetadas pela lepra a falar sobre injustiças e discriminação.
• Identifique e promova pessoas exemplares que tenham ultrapassado injustiças e discriminação 

derivadas das suas deficiências. 
• Procure representação legal para as pessoas afetadas pela lepra na compra de propriedades. 
• Trabalhe lado a lado com pessoas afetadas pela lepra, Associações de Pessoas com Deficiência, 

delegações locais da IDEA e as principais organizações de direitos humanos para: 
o anular leis discriminatórias; 
o garantir a disponibilidade de meios de voto alternativos, de forma a que estas pessoas 

possam votar como os outros cidadãos. 



WASH 
Para pessoas com lepra, como para outras pessoas com 
deficiências, o acesso à água, saneamento e higiene (WASH) é 
essencial para o tratamento de feridas, autocuidado e para 
cumprir as suas necessidades diárias. No entanto, estas 
podem enfrentar várias barreiras para aceder a instalações 
WASH. Para proteger a saúde das pessoas, o ativista e a 
comunidade podem trabalhar juntos para garantir que os 
serviços de WASH são seguros e de boa qualidade, assim 
como estão disponíveis e acessíveis a todos, incluindo pessoas 
com deficiências. Reforce a importância dos serviços WASH e 
apoie a pessoa afetada a ultrapassar possíveis barreiras.  

Ações a tomar
• Evite a exclusão baseada em estigmas dos serviços WASH.
• Garanta a disponibilidade de água limpa para o tratamento 

de feridas, práticas de autocuidado, preparação de 
alimentos e actividades de limpeza da casa.

• Garanta que os serviços WASH são acessíveis e seguros 
para todos.

• Garanta que a água potável é armazenada de forma segura 
em casa em, por ex., recipientes limpos. A água limpa pode 
estar contaminada no momento em que for bebida devido 
a um armazenamento sujo.

• Incentive as pessoas afetadas pela lepra e os seus 
cuidadores a lavar as mãos com sabão após ir à casa de 
banho, antes de mexer em alimentos e água, assim como 
durante a preparação de alimentos. Tal vai reduzir o risco 
de que as mãos sujas contaminem os alimentos e a água 
utilizados em casa.

• Incentive as pessoas a não defecar abertamente e explique 
como devem utilizar adequadamente o saneamento e 
deitar fora resíduos de forma segura. 

• Juntamente com as Associações de Pessoas com 
Deficiência, Organizações Não Governamentais e a 
comunidade, defenda instalações WASH disponíveis, 
económicas e acessíveis para pessoas com deficiências.
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Medidas de higiene
Os olhos, mãos e pés sem sensibilidade correm o risco 
de sofrer lesões em ambientes sujos. Por esse motivo, é 
importante limpar regularmente o ambiente. 

Ações a tomar
• Remova o lixo:

o O lixo é um perigo para tropeçar, com 
extremidades afiadas de latas, vidro partido, 
etc., que representa um risco maior para 
pessoas sem sensibilidade nas mãos e nos pés.

o O lixo também atrai pragas, tais como 
ratazanas e baratas, as quais não transmitem 
apenas infeções, mas também mordem os 
dedos de pessoas com perda de sensibilidade 
enquanto dormem. 

• Limpe a casa:
o A limpeza regular vai reduzir em grande 

medida os riscos de infeções. Deve prestar 
mais atenção às áreas de banho e da latrina, 
dado que os ralos são uma fonte de infeções. 

o Utilize uma chávena de lixívia (hipoclorito) em 
meio balde de água para limpar a área de 
banho e da latrina. A solução de lixívia deve 
ser utilizada para efetuar a descarga e/ou 
enxaguar a latrina.



Medidas de segurança no ambiente doméstico
O maior risco para as pessoas afetadas pela lepra é a falta de 
sensibilidade nos olhos, mãos ou pés. Isto torna as actividades
diárias na casa perigosas, dado que podem causar lesões e mais 
deficiências. 

Ações a tomar
• Tome medidas de higiene suficientes:

o Remover o lixo.
o Limpar a casa regularmente.

• Tome as seguintes medidas de segurança no interior e à 
volta da casa: 
o Proteger ou colocar uma vedação em locais para 

cozinhar.
o Utilizar panelas estáveis para cozinhar.
o Remover extremidades afiadas de, por ex. mesas, 

que possam magoar alguém.
o Remover objetos soltos em que alguém possa 

facilmente tropeçar/chocar.
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Clima
Estação seca: seca a pele, um problema 
que as pessoas afetadas pela lepra já 
enfrentam. Certifique-se de que a pessoa 
hidrata e esfrega óleos nas mãos e pés com 
mais cuidado durante a estação seca.

Estação das chuvas: permanecer debaixo 
de chuva durante longos períodos de 
tempo pode trazer problemas de infeções 
fúngicas, as quais podem aumentar o risco 
de desenvolver feridas. Tenha cuidado ao 
usar galochas (galochas Wellington), dado 
que estas podem ser duras e, assim, 
magoar os pés. Se forem usadas durante 
demasiado tempo, estas podem aumentar 
o risco de infeções fúngicas.



No que diz respeito ao 
desenvolvimento dos folhetos 
Lepra da RehApp, gostaríamos 
de expressar a nossa gratidão, 
em particular, pelas valiosas 
contribuições de Jannine
Ebenso (The Leprosy Mission
International), Jan Robijn
(Netherlands Leprosy Relief
Mekong), Linda Lehman
(American Leprosy Mission), 
Kerstin Beise e Wim Brandsma. 

Os créditos fotográficos 
pertencem a American Leprosy
Mission, Ben Naafs (cortesia de 
Amsterdam Medisch Centrum, 
Países Baixos e Regional 
Dermatology Training Centre, 
Tanzânia) e Hugh Cross 
(coautor de ILEP Learning
Guide four). 

Os recursos utilizados para a
elaboração dos folhetos Lepra 
podem ser encontrados no 
site, o qual será lançado 
brevemente. 

Este projecto foi possível graças ao apoio de:
N
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