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PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA HANSENÍASE
ESCALA SALSA
SALSA significa Screening of Activity Limitation and Safety Awareness (Triagem de Limitação
de Atividade e Consciência de Risco). Tem como objetivo avaliar a extensão da limitação de atividade e o
risco de se aumentar as deficiencias durante a realização de atividades.
Aspectos importantes a observar:
Trata-se de um questionário que visa avaliar a percepção do paciente quanto a sua limitação de
atividade. Assim sendo, o entrevistador não deve fazer qualquer julgamento ou pressuposição quanto à
adequação da resposta baseado, por exemplo, nas deformidades apresentadas pelo entrevistado. Da
mesma forma, não se deve pedir ao entrevistado que demonstre ou realize qualquer uma das atividades no
momento da entrevista.
A filosofia da escala SALSA é que se quer obter uma medida da limitação de atividades, isto é, do
grau em que uma pessoa consegue realizar as atividades de vida diária. Se o cliente incorporou o uso de
adaptações/órteses em seu modo de vida, é de interesse saber seu desempenho com o auxílio desses
equipamentos.
Escore SALSA:
Durante a entrevista, o entrevistador deve marcar uma opção de resposta para cada uma das
perguntas feitas. Para calcular o escore SALSA, some os escores que estão nas opções marcadas. Isso
pode ser feito coluna por coluna, como sugerido no formulário, mas isso não é estritamente necessário.
Um escore SALSA baixo indica pouca dificuldade na realização das atividades de vida diária,
enquanto escores mais alto indicam níveis crescentes de limitação de atividade. Teoricamente, o escore
pode variar de 0 a 80, mas entre 568 entrevistados em cinco países, os resultados variaram de 10 a 80
entre os pacientes com hanseníase ou diabetes.
Classificação do Escore Salsa:
SM – 10 a 24 (sem limitação);
LL – 25 a 39 (leve limitação);
ML – 40 a 49 (moderada limitação);
SL – 50 a 59 (severa limitação );
MSL – 60 a 80 (muito severa limitação ).
Escore de Consciência de risco:
Durante a entrevista, o entrevistador deve marcar uma opção de resposta para cada uma das
perguntas feitas. Para calcular o escore de conciência de risco, conte o número de opções marcadas que
tenham um 4 com círculo em volta.
O resultado será um escore entre 0 e 11. Escores mais alto indicam uma conciência crescente dos
riscos envolvidos em certas atividades, mas também indicam que há uma limitação de atividade devido a
isso.
Guia Pregunta por Pregunta:
1. Enxergar significa perceber com seus olhos (possivelmente com o auxílio de óculos, etc.) o
ambiente à sua volta, perto ou longe, o suficiente para realizar suas atividades diárias.
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2. Sentar-se significa colocar suas nádegas no chão ou próximo dele – você pode sentar-se sobre uma
almofada, tapete ou plataforma baixa. Você pode também sentar-se com as pernas cruzadas.
Agachar é sentar-se de cócoras, com seus joelhos dobrados, com o peso de seu corpo apoiado nos
pés e não em suas nádegas.
3. Andar descalço significa andar sem qualquer tipo de calçado ou proteção em seus pés.
4. Andar sobre chão ou superficies irregulares significa andar sobre chão com pedras, ou onde a terra
esteja rachada – qualquer superfície irregular.
5. Andar distâncias mais longas significa que você anda por 30 minutos ou mais.
6. Lavar seu corpo todo significa lavar ou esfregar seu pescoço, peito, barriga, costas, braços e
pernas, geralmente com água e sabão (se disponível) até que seu corpo esteja limpo, e então
enxaguar-se, retirando o sabão.
7. Cortar suas unhas significa aparar ou cortar o excesso de unha de seus dedos ou das mãos ou dos
pés. Registre dificuldade ou “evito por causa do risco” se houver problemas ou com as unhas das
mãos ou com as unhas dos pés, ou ambos.
8. Segurar copo ou tigela com conteúdo quente significa apanhar ou colocar em sua mão ou mãos
uma vasilha como ou sem asa.
9. Trabalhar com ferramentas significa usar várias ferramentas, segurando-as com as mãos, para lhe
ajudar no trabalho.
10. Objetos pesados são os que pesam mais do que 10 – 20 quilos, e podem ser carregados na cabeça,
nas costas, sobre os ombros, nas mãos ou braços. Podem ou não ser carregados em uma sacola,
caixa ou cesto.
11. Levantar objetos acima de sua cabeça significa levantar um objeto com suas mãos e braços acima
do nível de sua cabeça, e colocá-lo em uma prateleira alta, gancho, viga do telhado, corda ou em
cima de sua cabeça, por exemplo.
12. Cozinhar significa preparar comida, tanto quente quanto fria.
13. Despejar líquidos quentes significa despejar líquidos quentes de uma panela, vaso, jarra ou
concha, geralmente colocando-o em outra vasilha.
14. Abrir ou fechar garrafas com tampa de rosca significa torcer ou girar a tampa para abrir a garrafa,
e girá-la em sentido oposto para fechá-la. Essas tampas de rosca são pequenas e usam-se os dedos
para girá-las.
15. Um vidro com tampa de rosca geralmente significa que a tampa tem diâmetro maior do que a
tampa de uma garrafa. Deve-se torcer ou girar a tampa em uma direção para abrir e na direção
oposta para fechá-la. Essas tampas são relativamente grandes e usa-se toda a mão para girá-las.
16. Mexer ou manipular objetos pequenos significa apanhar, segurar e virar objetos pequenos em suas
mãos, tais como moedas, pregos, pedras pequenas, grãos e sementes, por exemplo.
17. Um botão é um disco ou “bolinha” geralmente preso a uma roupa ou bolsa, que é usado para
manter duas superficies ou pedaços juntos, passando-o por uma laçada ou casa de botão. Abotoar
ou desabotoar significa abrir e fechar suas roupas ou objetos usando botões.
18. Colocar linha na agulha significa passar um pedaço de linha, lã ou fio pelo buraco ou olho de uma
agulha de costura.
19. Apanhar pedaços de papel, mexer com papel / colocar papel em ordem significa que você apanha
pedaços ou folhas soltas de papel para organizar, arrumar, dobrar ou rasgá-los; você pode também
usar o papel para embrulhar.
20. Apanhar objetos do chão significa dobrar-se, ajoelhar-se ou agachar-se para que você possa
alcançar o chão com seu braço e pegar algo com sua mão.
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