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RESUMO 

 

A hanseníase, como doença de caráter crônico e estigmatizante, pode contribuir para o 

isolamento social e, portanto, caracterizar a participação social das pessoas afetadas pela doença. 

A associação à incapacidade e ao estigma pode servir como dimensionamento dos impactos 

desses. Esse estudo objetivou compreender sentidos e motivações da restrição à participação 

social em pessoas afetadas pela hanseníase, no município de Vitória da Conquista – Ba, no 

período de 2001 a 2014. Trata-se de um estudo transversal, com dois cortes temporais, de base 

descritivo, com um qualitativo aninhado. Inclui casos em situação de pós- alta, notificados no 

Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN – no período de 2001 a 2014, dos 

residentes na zona urbana do município de Vitória da Conquista. Foi realizado em duas fases: 

a fase um, de natureza quantitativa, com caracterização sociodemográfica, clínica e da restrição 

à participação. E fase dois, qualitativa, incluiu a compreensão da expressão das pessoas que 

apresentaram alguma restrição à participação na fase um. Para realização da entrevista, foi 

criado um roteiro baseado nos domínios da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – CIF- contemplados na Escala de Participação. Para análise dos dados 

quantitativos, foi empregada análise univariada das variáveis sociodemográficas e clínicas. Na 

análise qualitativa, foi utilizada a modalidade de análise temática. Dentre os avaliados na fase 

um (n= 193), 55,4% eram mulheres, 56% se declararam de raça parda, 61,1% concentraram-se 

na faixa etária economicamente ativa, dos 15 aos 59 anos. Relacionado aos aspectos clínicos 

(n=190), 53,2% foram classificados como multibacilar, 34,7% eram forma clínica Dimorfa; 

46,6% apresentou reação hansênica. Na avaliação neurológica realizada (n=184), foi constatado 

que 60,9% possuem alguma incapacidade, sendo que 43,5% foram classificados como grau 1 e 

17,4% em grau 2. Quanto à participação social (n=173), 24,9% das pessoas apresentaram 

alguma restrição. Para a fase dois, foi reaplicada a escala em 15 pessoas, observando-se redução 

na restrição em 60% delas. Sete pessoas foram entrevistadas para compreensão da restrição. 

Dos oito domínios da CIF que fundamentam a Escala de Participação, apenas o domínio vida 

doméstica não foi contemplado. Emergiram sete categorias temáticas: aprendizagem e 

aplicação dos conhecimentos, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, interações e relações 

interpessoais, áreas principais da vida, vida comunitária, social e cívica. A abordagem 

qualitativa para compreensão dos motivos da restrição, a partir do roteiro construído nesse 

estudo, permite avaliar qual domínio está afetado e se há relação entre a hanseníase e a restrição. 

Nesse estudo, percebeu-se que os domínios mais afetados nas pessoas entrevistadas foram 

“Relações e interações interpessoais”, “Vida comunitária, social e cívica” e “Áreas principais 



 

 

da vida”. Assim, os discursos demonstram que os motivos da restrição foram decorrentes do 

estigma sofrido devido à hanseníase e à impossibilidade de executar atividades laborais em 

decorrência de incapacidades físicas ou presença de reação hansênica. Espera-se que este estudo 

forneça subsídios para promoção da descentralização do atendimento às pessoas afetadas, para 

inserção da utilização da Escala de Participação na rotina de atendimento e realização de 

protocolo para referenciar as necessidades psicológicas e sociais, garantindo a integralidade do 

cuidado. 

 

Palavras-chave: Hanseníase. Doenças negligenciadas. Participação social. Escalas. Pesquisa 

qualitativa. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Leprosy, as a chronic and stigmatizing disease, can contribute to social isolation and, therefore, 

characterize the social participation of people affected by the disease. The association with 

disability and stigma can serve as a sizing of their impacts. This study aimed to understand the 

meanings and motivations of the restriction to social participation in people affected by leprosy 

in the municipality of Vitória da Conquista - Ba, from 2001 to 2014. This is a cross - sectional 

study with two descriptive temporal sections, with a qualitative nested. Includes post-discharge 

cases, reported in the SINAN Notification System Information System, from 2001 to 2014, of 

the residents of the urban area of the city of Vitória da Conquista- Ba. It was carried out in two 

phases: phase one, of quantitative nature, with sociodemographic, clinical characterization and 

participation restriction. And phase two, qualitative, included the understanding of the 

expression of people who presented some restriction to participation in phase one. In order to 

conduct the interview, a road map was created based on the International Classification of 

Functioning, Disability and Health (CIF) domains contemplated in the Participation Scale. For 

analysis of the quantitative data, univariate analysis of sociodemographic and clinical variables 

was used. In the qualitative analysis, the thematic analysis modality was used. Among those 

evaluated in stage one (n = 193), 55.4% were women, 56% declared themselves to be of brown 

race, 61.1% were concentrated in the economically active age group, from 15 to 59 years. 

Regarding clinical aspects (n = 190), 53.2% were classified as multibacillary, 34.7% were 

clinical form Dimorfa; 46.6% presented leprosy reaction. In the neurological evaluation 

performed (n = 184), it was found that 60.9% had some disability, 43.5% were classified as 

grade 1 and 17.4% in grade 2. Regarding social participation (n = 173), 24.9% of the people 

presented some restriction. For phase two, the scale was reapplied in 15 people, observing a 

reduction in the restriction in 60% of them. Seven people were interviewed for understanding 

the restriction. Of the eight domains of the CIF that base the Participation Scale, only the 

domestic life domain was not contemplated. Seven thematic categories emerged: learning and 

applying knowledge, communication, mobility, personal care, interactions and interpersonal 

relationships, major areas of life, community, social and civic life. The qualitative approach to 

understanding the reasons for the restriction, based on the roadmap constructed in this study, 

allows us to assess which domain is affected and whether there is a relationship between leprosy 

and restriction. In this study, it was noticed that the domains most affected in the people 

interviewed were "Interpersonal relations and interactions", "Community, social and civic life" 

and "Major areas of life". Thus, the discourses show that the reasons for the restriction were 



 

 

due to the stigma suffered due to leprosy and to the impossibility of performing work activities 

due to physical incapacities or presence of leprosy reaction. It is hoped that this study will 

provide subsidies to promote the decentralization of care to those affected, to insert the use of 

the Participation Scale in the routine of care and to carry out a protocol to refer to the 

psychological and social needs, guaranteeing the integrality of care. 

 

Keywords: Leprosy. Neglected diseases. Social participation. Scales. Qualitative research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo, “Sentidos e motivações da restrição à participação social em 

pessoas afetadas pela hanseníase”, apresenta resultados de uma pesquisa realizada no município 

de Vitória da Conquista - Ba, no período de 2001 a 2014, recorte do projeto multicêntrico 

“Atenção à Saúde para Hanseníase em Áreas de Alta Endemicidade nos Estados de Rondônia, 

Tocantins e Bahia: abordagem integrada de aspectos operacionais, epidemiológicos (espaço-

temporais), clínicos e psicossociais – IntegraHans Norte e Nordeste”.   

A aproximação com a temática da hanseníase se deu ainda quando da minha 

graduação no Munícipio de Vitória da Conquista. Uma visita feita ao Serviço de Dermatologia 

Sanitária tinha por objetivo o conhecimento do funcionamento do serviço que atendia pessoas 

afetadas pela tuberculose, hanseníase e leishmaniose. Alguns semestres à frente, na disciplina 

de Saúde Coletiva em Enfermagem, foi o momento que se teve contato mais aprofundado com 

as doenças negligenciadas, em uma aula com enfoque na hanseníase. Ouviu-se os relatos de 

experiência de um dos professores da disciplina nos cuidados na atenção básica em outro estado, 

o que gerou inquietude, pois percebeu-se que as ações de controle da hanseníase ainda eram 

centralizadas no município, sem que nunca se tivesse visto um paciente na atenção básica. 

A partir dessa inquietação, iniciou-se pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), orientada pelo professor da disciplina acima mencionada, com objetivo de conhecer as 

representações sociais de profissionais de enfermagem das unidades básicas de saúde da zona 

urbana, já que o atendimento à pessoa afetada centralizava-se no centro de referência municipal. 

Nos últimos semestres da graduação, fui convidada para participar de uma seleção para bolsista 

de iniciação cientifica do projeto IntegraHans Norte e Nordeste. Sendo assim, realizei a 

pesquisa de TCC quando iniciei como bolsista de iniciação científica do projeto IntegraHans. 

Após conclusão da graduação, permaneci no projeto como pesquisadora do subestudo 3 que 

tinha como foco os aspectos psicossociais. Dentre as temáticas, fiz parte da equipe responsável 

pela aplicação das Escalas de Participação e de qualidade de vida da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), WHOQOL – bref, WHOQOL-OLD e Dermatology Life Quality Index - DLQI. 

Ao longo do processo, via-me cada vez mais interessada e disposta a conhecer sobre as 

vivências das pessoas afetadas pela hanseníase. 

Sempre me identifiquei com a pesquisa e docência... E então surgiu a oportunidade 

de ingressar no mestrado e poder conhecer a restrição à participação social das pessoas afetadas 
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no munícipio e quais eram os motivos dessa restrição. Portanto, o problema de pesquisa deste 

trabalho baseou-se na seguinte pergunta: 

 Quais os sentidos e motivações da restrição à participação social em pessoas 

afetadas pela hanseníase no munícipio de Vitória da Conquista – Bahia, no período de 2001 a 

2014? 
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2 HANSENÍASE: ASPECTOS CLÍNICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E OPERACIONAIS   

2.1 Caracterização   

 

Devido a sua magnitude, a hanseníase é uma doença prioritária em saúde pública, 

tendo em vista o seu caráter de doença crônica infectocontagiosa, com alto poder incapacitante, 

que atinge, principalmente, a população economicamente ativa (BRASIL, 2008a). Também está 

inserida no rol das doenças negligenciadas e, portanto, menosprezada por indústrias 

farmacêuticas e por agências que fomentam a pesquisa, afetando pessoas de regiões 

paupérrimas no mundo. Essa negligência e menosprezo contribuem para a permanência das 

desigualdades (ALVES et al., 2014; SOUZA, 2010) 

A hanseníase tem como agente etiológico o Mycobacterium leprae, que possui 

tropismo por células cutâneas e nervos periféricos, onde se multiplicam. O tempo de 

multiplicação do bacilo é lento, dura em média de 11 a 16 dias (BRASIL, 2002). A transmissão 

se dá por intermédio de uma pessoa doente (caso índice), sem tratamento, por meio das vias 

aéreas superiores (mucosa nasal e orofaringe), que possui contato íntimo e prologando com 

pessoas de seu convívio, denominadas de contatos (BRASIL, 2002; 2008a). As novas diretrizes 

ampliam o conceito de contatos, classificando-os como domiciliar aqueles que residem ou 

residiam com a pessoa afetada pela hanseníase, e como contato social inclui colegas de trabalho, 

escola e vizinhos (BRASIL, 2016a). 

2.2 Diagnóstico, tratamento e ações de controle 

 

Os principais sinais e sintomas da hanseníase são manchas discrômicas ou 

pigmentares com alterações de sensibilidade, pápulas, infiltrações, nódulos, alopecia, 

localizada ou difusa, e anidrose local. Acrescentam-se as citadas anteriormente as 

manifestações ocasionadas por lesões nos nervos periféricos, como dor e espessamento desses, 

perda de sensibilidade (principalmente olhos, mãos e pés) e perda de força muscular, 

principalmente nas pálpebras e membros superiores e inferiores, associada aos nervos 

periféricos responsáveis por tais regiões (BRASIL, 2016a; WALKER; LOCKWOOD, 2007). 

O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico. Consiste 

na realização do Exame Dermatoneurológico (EDN) e da Aavaliação Neurológica Simplificada 

(ANS), para identificar a síndrome clínica supracitada. (BRASIL, 2016a). Após o diagnóstico, 

define-se o esquema de tratamento da poliquimioterapia (PQT) por meio da classificação 

operacional, baseado nos números de lesões apresentadas (BRASIL, 2016a): 

 Paucibacilar (PB): casos com até 5 lesões de pele; 
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 Multibacilar (MB): casos com mais de 5 lesões de pele.  

 

As ações de controle da hanseníase baseiam-se na articulação do conjunto de 

intervenções que visam, dentre outras coisas, o controle epidemiológico, bem como minimizar 

os impactos clínicos e psicossociais da doença, na vida das pessoas afetadas (BARBOSA et al., 

2008, BARBOSA, 2009; BRASIL, 2009; VIRMOND, 2003a). Segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2016a), as ações de controle definidas pelas diretrizes para vigilância, atenção e 

eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, com finalidade de redução da carga 

da doença, são: 

a) educação em saúde; 

b) investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno de casos; 

c) tratamento até a cura; 

d) prevenção e tratamento de incapacidades; 

e) vigilância epidemiológica; 

f) exame de contatos, orientações e aplicação de BCG. 

Comparando-se as diretrizes e a portaria Nº 3.125/2010, a nova publicação amplia 

a definição de contato para o âmbito das relações sociais e abrange a vigilância de contatos por 

cinco anos, mesmo que não deixe clara as formas de monitoramento. Além disso, perde-se no 

novo documento direcionamento para abordagem dos aspectos psicossociais das pessoas 

afetadas pela hanseníase.  

Com o intuito de evitar danos físicos, emocionais e/ou socioeconômicos, em virtude 

da ocorrência de incapacidades advindas da hanseníase, dentre as ações supracitadas destaca-

se a Prevenção e Tratamento de Incapacidades, dentro do propósito de dispensar atendimento 

integralizado à pessoa afetada pela hanseníase (BRASIL, 2016a; VIRMOND, 2003b).  

“A prevenção das incapacidades físicas é realizada por meio de técnicas simples e 

de orientação ao doente para prática regular de autocuidado.” (BRASIL, 2016a, pag. 36), a 

partir dessa premissa, as ações de prevenção de incapacidades devem ser desenvolvidas durante 

o período de tratamento e estender-se ao período de pós-alta (período após o término do 

tratamento específico para hanseníase), de forma integrada à rotina dos serviços de saúde 

(BRASIL, 2016a; NARDI et al., 2012; VIRMOND; VIETH, 1997). 

As incapacidades físicas são decorrentes de neuropatias, resultante de processo 

inflamatório do organismo frente a presença do bacilo, que poderá ser associado ao diagnóstico 

e tratamento tardios, ou da ocorrência de reações hansênicas que poderão ocorrer antes, durante 
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e/ou após o diagnóstico da hanseníase (ALVES et al., 2014; BRASIL, 2008b). Para avaliação 

da função neural, é realizada a avaliação neurológica, por profissional qualificado, e a 

classificação do Grau de Incapacidade Física (GIF), que varia de 0 (sem nenhuma incapacidade) 

a 2 (presença de deficiência visível). Essas avaliações determinarão as medidas adotadas de 

acordo com a necessidade apresentada pela pessoa afetada (BRASIL, 2016a; FINEZ; 

SALOTTI, 2011).  

Uma maneira de observar a efetividade das ações de detecção precoce, nos casos 

de incapacidade, é utilizar a proporção de casos novos de hanseníase com incapacidade de grau 

2 (GIF2) no momento do diagnóstico (VIDOR et al., 2015). A OMS, por meio da Estratégia 

Global para hanseníase 2016-2020: aceleração para um mundo sem hanseníase, traz como 

algumas de suas metas a eliminação de GIF2 em crianças, a redução de novos casos de 

hanseníase com GIF2 a menos de um caso por milhão de habitantes e, ainda, a não 

permissividade de discriminação por hanseníase mediante leis de alguns países. A identificação 

do desempenho do programa será monitorado, através de indicadores epidemiológicos e 

operacionais (WHO, 2016). 

2.3 Aspectos epidemiológicos 

 

A OMS coleta anualmente informações sobre a prevalência da hanseníase dos 

programas nacionais de controle; os dados divulgados permitem a avaliação da situação 

epidemiológica com vistas ao planejamento de ações de controle da doença (OLIVEIRA et al., 

2015; WHO, 2016).   

No ano de 2014, o número de casos novos diagnosticados com hanseníase, em todo 

o mundo, foi de 213.899 (3,78/100.000 hab.) casos. Em 2015, o número de casos novos, em 

todo o mundo, foi de 210.758 (3,2/100.000 hab.) casos (WHO, 2015). No primeiro trimestre do 

ano de 2016, o número equivalente foi de 174. 608 (0,29/100.000 hab.) casos (WHO, 2016).  

Sendo assim, considerando a taxa de detecção de casos novos diagnosticados no ano de 2015, 

percebe-se uma discreta diminuição comparado ao ano anterior (3.141 casos).  

Ao observar a tabela 1, nos últimos 10 anos os números absolutos de casos novos, 

detectados por região da OMS, evidenciam um declínio gradual da hanseníase no mundo. 

Observa-se limítrofes aumentos nas regiões da África: de 18.597 casos novos em 2014 para 

20.004 casos novos em 2015, e do Sudoeste Asiático de 154.834 casos novos em 2014 para 

156.118 casos em 2015. A detecção de casos novos pode estar associada à sensibilidade 

introduzida por programas nacionais apoiados por fundações (WHO, 2016).   
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Tabela 1- Detecção de casos novos de hanseníase, segundo região da OMS, 2006 – 2015  

Região da OMS 
Número de casos novos detectados 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

África 34 480 34 468 29 814 28 935 25 345 20 213 20 599 20 911 18 597 20 004 

Américas 47 612 42 135 41 891 40 474 37 740 36 832 36 178 33 084 33 789 28 806 

Mediterrâneo 

Oriental 3 261 4 091 3 938 4 029 4 080 4 357 4 235 1 680 2 342 2 167 

Sudeste Asiático 174 118 171 576 167 505 166 115 156 254 160 132 166 445 155 385 154 834 156 118 

Pacífico Ocidental 6 190 5 863 5 859 5 243 5 055 5 091 5 400 4 596 4 337 3 645 

Europa          18 

Total 265 661 258 133 249 007 244 796 228 474 226 626 232 857 215 656 213 899 210 758 

Fonte: Adaptado de WHO, 2016.  

 

Embora tenha havido um declínio global de casos novos detectados em 2015, 14 

países registraram mais de 1.000 casos novos, contribuindo com 95% (199.992 casos) das 

ocorrências no mundo. O Brasil é o segundo país em maior número de registros em 2015, com 

13,2% (26.395) dos casos, ao passo que a Índia ocupa o primeiro lugar (WHO, 2016).  

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (Figura 1), ocorreram poucas 

alterações ao longo da série histórica (2000 – 2015). Destaca-se que a redução mínima nos 

coeficientes de detecção geral, coeficiente em menores de 15 anos e coeficiente do GIF2, 

mostram a dificuldade de redução da carga da hanseníase e da alta transmissibilidade ainda 

presentes no país (ALENCAR et al., 2008; BRASIL, 2016a). Observa-se ainda que a proporção 

de pessoas avaliadas quanto ao grau de incapacidade na cura, 71,22% no ano de 2015, mantém-

se precária, segundo os parâmetros adotados (<75,0%).  

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Figura 1 – Indicadores epidemiológicos e operacionais de hanseníase no Brasil, 2000 - 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016b. 
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A persistência do panorama epidemiológico no país pode estar relacionada às 

vulnerabilidades que permeiam a doença, uma vez que a desigualdade social, ainda existente 

em muitas regiões, associada com as condições socioeconômicas e sanitárias, são capazes de 

contribuir para continuidade da doença (SANTOS; CASTRO; FALQUETO, 2008). Sendo 

assim, a associação entre a doença e à precariedade socioeconômica das populações afetadas é 

expressa na distribuição espacial em regiões mais pobres (clusters), de modo que no Brasil as 

regiões mais endêmicas, segundo o coeficiente de detecção geral, são Norte (29,65), Nordeste 

(22,72) e Centro – Oeste (44,30) (BRASIL, 2016b). 

Da região Nordeste, composta por nove estados que oscilam de hiperendêmicos à 

alta endemicidade, será destacado o estado da Bahia que no ano de 2015 obteve um coeficiente 

de detecção geral de 16,76 (alta endemicidade), coeficiente de menores de 15 anos de 6,07 

(muito alto) e um coeficiente de GIF2 de 0,87, evidenciando a magnitude da doença no estado. 

Atrelado a isso, os dados operacionais de proporção de casos novos femininos (49,7%), 

proporção de casos novos avaliados com GIF2 (79,9%), proporção de casos multibacilares 

(66,5%), proporção de contatos examinados (71,5%) e proporção de avaliação do GIF na cura 

(61,6%), demonstram fragilidade nos serviços e uma possível subnotificação (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Indicadores epidemiológicos e operacionais de hanseníase na região Nordeste, 2015 

Fonte: BRASIL, 2016b. 

 

 

O município de Vitória da Conquista se destaca-se entre os municípios baianos, 

segundo dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) (BRASIL, 2015), 

em virtude de manter o coeficiente de detecção geral entre parâmetros de média (8,01) a muito 

alta (21,03) endemicidade, durante a série histórica apresentada na tabela 3. No ano de 2014, o 

coeficiente de detecção geral foi de 10,58, considerado como alta endemicidade. Quanto ao 

coeficiente de detecção, em menores de 15 anos, evidencia-se na série histórica oscilações e 

pequenos aumentos, mantendo em 2014 como alta endemicidade. Apesar dos indicadores que 

avaliam a proporção de cura nas coortes (96,4%), proporção de contatos examinados (99,1%) 
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habitantes 
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geral 

Coeficiente 

detecção 
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habitantes 

Casos 
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registro 

ativo 

31/12 

% de 

casos 

novos 

femininos 

% de 

cura 

nas 

coortes 

% de 

contato 

examinados 

% de 

avaliados 

quanto ao 

GIF no 

diagnóstico 

Coeficiente 

GIF 2 por 

100 mil 

habitantes 

% de 

avaliados 

quanto 

ao GIF 

na cura 

Brasil 
2.113 4,46 28.761 14,07 20.702 44,2 83,5 78,2 87,1 0,92 71,2 

Nordeste 
1.121 7,64 12.848 22,72 8.958 46,1 82,0 73,1 84,0 1,37 64,5 

Bahia 
226 6,07 2.548 16,76 1.697 49,7 79,4 71,5 79,9 0,87 61,6 
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e proporção de avaliados quanto ao GIF no diagnóstico (100,0%) apresentarem parâmetros 

considerados bons, no ano de 2014, durante a série histórica, esses indicadores mostram-se 

oscilantes e com parâmetros regulares e precários, respectivamente, em proporção entre 

contatos examinados e avaliação quanto ao GIF no diagnóstico. A proporção de avaliados na 

cura, quanto ao GIF, também mantém oscilação em seus parâmetros, demonstrando uma 

dificuldade no atendimento às pessoas, que pode influenciar na prevenção de incapacidades 

pós- alta. No ano de 2014, a proporção foi de 73,1%, considerada precária. 

 

Tabela 3 – Indicadores epidemiológicos e operacionais de hanseníase em Vitória da Conquista, 

2001 a 2014 

Fonte: BRASIL, 2015  

 

Diante do exposto, percebe-se os desafios ainda encontrados na redução da carga 

da hanseníase. Durante muitos anos, o controle da doença pautava-se, principalmente, em 

medidas de detecção precoce e início de PQT, vigilância dos contatos e na prevenção de 

incapacidades, com um enfoque somente biomédico e fragilizado, considerando a 

complexidade da doença na vida das pessoas afetadas (OMS, 2010; PEREIRA, 2013). Apesar 

de todas essas medidas estarem relacionadas e proporcionarem redução do estigma da doença, 

 

Casos 
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< 15 
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Casos 
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Coeficiente 

detecção 
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casos 

novos 
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cura 

nas 
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% de 

contato 

examinados 
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avaliados 

quanto ao 

GIF no 

diagnóstico 

Coeficiente 

GIF 2 por 

100 mil 

habitantes 

% de 

avaliados 

quanto 

ao GIF 

na cura 

2001 2 2,52 27 10,11 51,9 -   - 100,0 0,00 50,0 

2002 0 0,00 35 12,95 45,7  - -  100,0 0,37 87,5 

2003 0 0,00 30 10,95 50,0 100 84,1 93,3 0,00 87,5 

2004 1 1,21 51 18,37 43,1 91,3 56,7 98,0 1,08 89,7 

2005 0 0,00 40 13,99 40,0 100 56,2 100,0 1,40 90,6 

2006 4 4,64 55 18,96 60,0 97,5 50,8 96,4 1,38 92,0 

2007 0 0,00 46 15,64 54,3 92,1 58,9 87,0 2,04 31,1 

2008 1 1,20 66 21,03 59,1 97,4 41,7 81,8 2,87 20,8 

2009 1 1,20 36 11,29 52,8 95,2 21 97,2 2,51 96,0 

2010 2 2,61 46 14,99 58,7 94,2 25,4 95,7 0,98 88,5 

2011 3 3,87 55 17,73 40,0 91,1 51,8 60,0 0,97 55,4 

2012 1 1,27 29 9,18 37,9 97,6 60,4 48,3 0,95 40,5 

2013 2 2,51 27 8,01 33,3 92,7 67,2 100,0 2,37 93,3 

2014 3 3,72 36 10,58 50,0 96,4 99,1 100,0 2,65 73,1 
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a Estratégia Global para Hanseníase 2016 – 2020, propõe-se a medidas diretas à 

estigmatização da hanseníase (WHO, 2016). 

Para além da abordagem clínica e epidemiológica da doença, é preciso que os 

profissionais de saúde não se esqueçam de acolher os temores e dúvidas do paciente, 

possibilitando sua expressão e garantindo suporte ao enfrentamento de conflitos que permeiam 

o processo de adoecimento em hanseníase dentro da rede de atenção básica à saúde (BRASIL, 

2008b).   
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3 ESTIGMA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DA HANSENÍASE 

 

Diante do contexto de vulnerabilidade em que a hanseníase está inserida, a pessoa 

afetada pela doença procura ocultar a sua condição de saúde pelo receio dos estigmas e exclusão 

social, apesar dos avanços no tratamento (AYRES et al., 2012). Durante anos, a hanseníase foi 

apresentada como uma doença incurável e incapacitante, gerando concepções estigmatizantes 

que foram difundidas e ainda estão presentes na sociedade (BITTENCOURT et al., 2010; EIDT, 

2004). Portanto, a experiência do adoecer em hanseníase é marcada por sentimentos 

relacionados com a imagem corporal e social da pessoa, como: vergonha, medo, tristeza, 

humilhação e culpa, evidenciando o reforço cultural do estigma social, desde os tempos bíblicos, 

por modelos de exclusão e de segregação (BAIALARDI, 2007; PEREIRA, 2013). 

Alencar (2012) observa em seu estudo que a presença de reações hansênicas ou de 

incapacidades suscitava o estigma social, enfrentado a partir do relato de isolamento social, 

rejeição e discriminação, pelas pessoas afetadas pela hanseníase. Portanto, associado ao estigma 

estão as ações de preconceito e discriminação, pois percepções negativas associadas a 

indivíduos ou grupos socialmente inferiorizados, fundamentados por estereótipos perante as 

relações sociais, caracteriza-se como preconceito. Já a discriminação ocorre na materialização 

de exclusão nas relações sociais, através do estereótipo de uma relação de desvantagem, 

produzindo infração aos direitos dos indivíduos (PARKER, 2013; SOUZA, 2015; RIOS, 2007).  

As intervenções para modificação das ações discriminatórias deve se basear, 

portanto, na redução de atitudes repulsivas e, consequentemente, redução dos níveis de estigma 

e preconceito (PARKER, 2013). Por outro lado, nos anos 70, foi introduzida no Brasil a 

nomenclatura de hanseníase em substituição à denominação lepra, com o intuito de minimizar 

o estigma da doença. Porém, essa mudança só foi sancionada pela lei federal número 9.010 de 

29 de março de 1995, tornando obrigatório a utilização da nova denominação (OPROMOLLA; 

MARTELLI, 2005). 

No entanto, o que se percebe no cotidiano não é a redução do estigma da doença, 

mas, sim, o entendimento da população de que 'hanseníase' é uma doença nova. Quando se 

utiliza a antiga nomenclatura - lepra - os sentimentos de medo, vergonha e isolamento social 

ressurgem no imaginário da população, causando sofrimento e dor àqueles afetados pela doença 

(BAIALARDI, 2007; LANA et al., 2014). 

Lana et al. (2014) ainda atribuem à estigmatização existente da doença no meio 

social, ao medo de buscar atendimento na atenção básica e, como consequência, diagnóstico 

tardio e abandono do tratamento. O receio que a população demonstra, ao não buscar o serviço 
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da atenção básica, também poderia estar atrelado ao despreparo dos profissionais de saúde que 

ainda se pautam no modelo biomédico e negligenciam as questões psicossociais da pessoa 

afetada (LANZA; LANA, 2011; NATIONS; LIRA; CATRIB, 2009).  

Sendo assim, o enfrentamento das questões inerentes ao estigma da hanseníase 

amplia a possibilidade de eficácia da prevenção e dos programas de cuidados às pessoas 

afetadas, encorajando-as a buscarem o diagnóstico e procurarem informações sobre como se 

cuidar e aos outros (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA, 2009; RODRIGUES et al., 2000). 

Além disso, existe um impacto positivo nas comunidades desfavorecidas, já estigmatizadas e 

marginalizadas, bem como o fortalecimento da noção de direitos humanos fundamentais, em 

particular o direito a viver sem ser discriminado (AYRES, 2012).  

A abordagem das pessoas afetadas pela hanseníase, a partir da perspectiva 

longitudinal e integral do cuidado, deve considerar como relevante, além do momento do 

diagnóstico e do período de tratamento, o período após a conclusão do tratamento com 

poliquimioterapia, reconhecido como momento “pós-alta” (BARBOSA et al., 2008; 

BARBOSA, 2009). Ao considerar que os serviços de saúde não estão organizados para atenção 

e cuidado pós - alta da PQT, amplia-se a vulnerabilidade dessa população a diferentes questões 

associadas (RODRIGUES et al., 2000). 

De acordo com Van Brakel et al. (2006), avaliar a participação social das pessoas 

afetadas pela hanseníase, associando-a à incapacidade e ao estigma, pode servir como 

dimensionamento dos impactos desses, auxiliando no planejamento dos programas de 

monitoramento e avaliação e, ainda, no desenvolvimento das ações de reabilitação, 

aconselhamento e nas campanhas de educação em saúde. 

A participação social abordada nesse estudo, está inserida no contexto trazido pela 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A CIF está inserida 

em um rol de modelos de classificação do estado de saúde propostos pela OMS, dentre elas a 

que é amplamente utilizada no Brasil, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, 10ª revisão (CID-10) que fornece “diagnóstico” das doenças, 

Dessa forma, recomenda-se a utilização das duas classificações por serem complementares (DI 

NUBILA, 2010). 

A CIF apresenta uma estrutura que permite identificar a possibilidade de realização 

de atividades diárias, de acordo com as funções do corpo, bem como as limitações de atividades 

e da participação social (FARIAS; BUCHALA, 2005). No quadro 1, podem ser observados os 

conceitos e terminologias utilizados na CIF, e na figura 2 é possível observar a interação desses 

componentes, considerando uma condição de saúde.  
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Quadro 1 – Conceituações e terminologias dos componentes relatados na CIF 
F

u
n

ci
o
n

a
li

d
a
d

e 

Funções do corpo 
Funções fisiológicas dos sistemas corporais (incluindo 

funções psicológicas) 

Estruturas do corpo 
Partes anatômicas do corpo, como órgãos, membros e 

seus componentes 

Atividade A execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo 

Participação O envolvimento numa situação de vida 

In
ca

p
a
ci

d
a
d

e 

Deficiência 
Problemas no funcionamento ou na estrutura do corpo, 

como desvios ou perdas significativos 

Limitações de atividade 
Dificuldades que alguém pode ter ao executar 

atividades 

Restrições da participação 
Problemas que um indivíduo pode experimentar ao se 

envolver em situações de vida 

F
a
to

re
s 

C
o
n

te
x
tu

a
is

 

Fatores ambientais 
O ambiente físico, social e comportamental no qual as 

pessoas vivem e conduzem sua vida 

Fatores pessoais 

O histórico particular da vida e do estilo de vida de um 

indivíduo que não são partes de uma condição de 

saúde. Atributos como idade, raça, sexo, antencedentes 

sociais, condição física, estilo de vida, hábitos, nível de 

instução, profissão, padrão geral de comportamento e 

caráter ou outras características 

Fonte: Adaptação de CIF, 2008. 
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Figura 2 – Interaçãos entre os componentes relatados na CIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de CIF, 2008. 

 

Nesse estudo, será abordado o componente “Participação”, definido pela CIF como 

o envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real, na qual revela o cenário social da 

funcionalidade. Quando a pessoa enfrenta problemas envoltos em situações da vida real, 

considera-se restrição à participação, e essa é determinada pela comparação entre a participação 

individual com aquela que se espera de uma pessoa sem a condição de saúde em questão (CIF, 

2008; VAN BRAKEL et al., 2006). 

Como instrumento capaz de mensurar a participação na sociedade, foi desenvolvida 

a Escala de Participação que quantifica possíveis restrições à participação experimentadas por 

pessoas afetadas pela hanseníase, deficiências ou outras condições estigmatizantes. Permite, 

ainda, avaliar o impacto do estigma na vida social dessas condições de saúde (PARTICIPATION 

Scale Users Manual, 2005; VAN BRAKEL et al., 2006). 

Avaliar a participação social corresponde à identificação do envolvimento do 

indivíduo em uma situação da vida, referente à interação e à participação nos aspectos e áreas 

mais amplos da sua vida normal ou da vida em comunidade. Essas situações podem incluir: 

áreas sociais, econômicas, cívicas, interpessoais, domésticas e educacionais da vida diária que 

qualquer pessoa, independentemente de sua saúde, idade, sexo ou classe social, experimenta, 

em maior ou menor grau (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005). 
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A escala contempla oito dos nove domínios de atividade e participação definidos 

pela CIF (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005; CIF, 2008), não incluso apenas o 

domínio “Tarefas e demandas gerais”, a seguir explicitadas:  

a) aprendizado e aplicação dos conhecimentos: compartilhar habilidades e 

conhecimento, resolver problemas etc; 

b) comunicação: conversação, expressão de necessidades e ideias, participação em 

discussões etc; 

c) mobilidade: usar o transporte público, frequentar lugares públicos, caminhar, 

capacidade de se deslocar, etc; 

d) cuidado pessoal: nutrição, higiene, roupas e aparência; 

e) vida doméstica: serviços de casa, ajuda a outros etc; 

f) interações interpessoais: relacionamentos; 

g) principais áreas da vida: educação, emprego, vida econômica etc; 

h) vida comunitária, social e cívica: vida em comunidade, recreação, lazer, religião, 

vida política.  

 

No contexto da hanseníase, as restrições à participação são, reconhecidamente, 

relacionadas às atitudes estigmatizantes com as quais a doença está envolvida, independente da 

fase em que se encontram as pessoas afetadas ao longo da história, bem como ao estigma 

percebido ou ao autoestigma que as pessoas afetadas expressam (VAN BRAKEL, 2006). Dessa 

forma, a dimensão da participação torna-se fundamental no crescimento do enfoque da 

hanseníase, com possibilidade de ser avaliada em diferentes momentos e vivências no processo 

de adoecimento, subsidiando o planejamento de ações especificas ao real problema enfrentado 

por essas pessoas (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA, 2009). 

O manual da escala sinaliza que, para conhecer os motivos que causam a restrição 

à participação, é necessário um aprofundamento, por meio de entrevista, que possibilite melhor 

compreensão dos fatos (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005).  

Considerando a potencialidade da Escala de Participação quanto ao 

dimensionamento a que ela se propõe, o Ministério da Saúde recomenda o seu uso para 

acompanhamento dos pacientes e. também, como instrumento de monitoramento e avaliação 

na rotina dos serviços (BRASIL, 2008b). No entanto, apesar dessa recomendação, o serviço de 

atendimento em Vitória da Conquista – BA ainda não integralizou a escala a sua rotina, apenas 

aproximando-se dela por meio dos subsídios oferecidos pelo projeto IntegraHans. 
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Portanto, observa-se que, devido à complexidade do processo de adoecimento em 

hanseníase, é necessário que a abordagem feita às pessoas afetadas pela doença não seja pautada 

somente nas condições clínicas, mas, ressaltando a relevância dos aspectos psicossociais 

atrelados às doenças negligenciadas. 

A hanseníase, como doença de caráter crônico e estigmatizante, pode contribuir 

para o isolamento social, tornando dificultosas as ações de controle, por possível associação do 

estigma ao diagnóstico e tratamento tardios. Assim, justifica-se a importância deste estudo 

numa perspectiva de caracterizar a restrição à participação social no âmbito da hanseníase, 

sendo uma relação pouco estudada no segmento da doença. 

No Brasil, já foram realizados estudos que buscaram identificar a restrição à 

participação social em pessoas afetadas pela hanseníase com a utilização da Escala de 

Participação. No entanto, percebe-se a escassez de estudos nessa temática ao realizar-se busca 

na base de dados do PubMed com palavras - chaves tais como: “social participation, leprosy, 

Brazil”. São apresentados cerca de 14 artigos, mas nem todos abordam a temática participação 

social de fato. 

Nenhum dos estudos encontrados realizou uma abordagem focada na compreensão 

dos motivos da restrição à participação social. Dessa forma, espera-se que este estudo possa 

subsidiar trabalhos futuros para a implementação de ações e programas de prevenção, a 

ampliação da atenção primária, visando o avanço no controle da hanseníase e, assim, contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença.   
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Compreender sentidos e motivações da restrição à participação social em pessoas 

afetadas pela hanseníase, no munícipio de Vitória da Conquista – BA, no período de 

2001 a 2014. 

 

4.2 Específicos 

 

1. Caracterizar o grau de restrição à participação social e aos fatores sociodemográficos e 

clínicos; 

2. Identificar os domínios principais da Classificação Internacional de Funcionalidade 

Incapacidade e Saúde – CIF- nos itens da Escala de Participação; 

3. Compreender a expressão da restrição à participação social a pessoas afetadas pela 

hanseníase. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 Cenário da pesquisa  

 

 A pesquisa foi desenvolvida no município de Vitória da Conquista, localizado na 

região Sudoeste da Bahia; a população é estimada em 346.069 habitantes (IBGE, 2016), com 

uma área de 3.704,02 km² e caracteriza-se como a sexta maior economia da Bahia, com 

participação de 2,29% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Observa-se, na figura 3, que a 

abrangência do território do município de Vitória da Conquista é ampla, com concentração na 

zona rural constituída de 11 distritos. Considerando a distância entre eles, em relação à distância 

da zona urbana (C), priorizou-se nesse estudo a região da zona urbana (D) por maior facilidade 

de acesso da pesquisadora.  

 

Figura 3 – Brasil e regiões (A), Bahia e regionais de saúde (B), município Município de Vitória 

da Conquista (C), Perímetro urbano de Vitória da Conquista (D) 

 

Fonte: Elaboração própria 



34 

 

De acordo com a Firjan (2016), o município ocupou a posição de 24º no ranking do 

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) estadual (ano de 2013), apresentando 

IFDM de 0,6525 considerado como um moderado desenvolvimento, bem como nas áreas de 

desenvolvimento como emprego e renda, educação e saúde.   

Ao considerar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do ano de 2010, 

Vitória da Conquista possui 0,678, considerado um Desenvolvimento Humano Médio (IDHM 

entre 0,600 e 0,699). Tal índice é composto por três dimensões: Longevidade (IDHM - 0,788), 

considerado o que mais contribuiu para o IDHM do município, seguido de Renda (IDHM – 

0,681) e de Educação (IDHM – 0,581). O IDHM obteve um crescimento de 26,02%, entre 2000 

e 2010, passando de 0,538 para 0,678, respectivamente. Dessa forma, houve redução no hiato 

de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice, que é 1, em 69,70% entre os anos de 2000 e 2010. A dimensão Educação teve o 

índice que mais cresceu nesse período em termos absolutos, com crescimento de 0,219 (PNUD, 

2016). 

O contexto de vulnerabilidade social no município, segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD (2016), teve significativa melhora, com a diminuição 

da mortalidade infantil que em 2000 era de 39,85% e no ano de 2010 passou a 21,24%. A 

porcentagem de crianças de 6 a 14 anos fora da escola, em 2000, era de 8,15% e passou a 3,17% 

em 2010; a de crianças extremamente pobres, no ano de 2000, era de 21,96% e reduziu a 9,30% 

no ano de 2010; a de pessoas vulneráveis à pobreza, em 2000 era 61,46% e 2010 foi para 

41,16%.  

O município conta na sua estrutura de serviços de atenção básica com o Programa 

de Saúde da Família (PSF), o qual tem como cerne o atendimento preventivo e clínico a toda a 

família. O PSF deve ser tomado como a principal porta de entrada para o sistema público de 

saúde, bem como o responsável por referenciar os usuários aos outros serviços da rede de 

atenção. O município dispõe de 38 equipes de Saúde da Família, que representam uma cobertura 

de 63% em todo o município e 100% na zona rural, este conta com 15 equipes (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2016). 

 Além das unidades de Saúde da Família, o município dispõe do Serviço de 

Tisiologia e Dermatologia Sanitária que tem como proposta a atuação direcionada à prevenção, 

assistência e diagnóstico da tuberculose e hanseníase, figurando-se como referência para essas 

doenças. Atende a usuários que apresentem suspeição diagnóstica de hanseníase e tuberculose, 

e àquelas pessoas consideradas vulneráveis dentro de uma abordagem integral (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2016). 
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5.2 Desenho do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo transversal, com dois cortes temporais, de base descritivo 

analítica e com qualitativo aninhado. Incluiu casos de hanseníase em situação de pós - alta, 

notificados no SINAN no período de 2001 a 2014, residentes na zona urbana do município de 

Vitória da Conquista-BA. Este projeto é um recorte do projeto multicêntrico nacional intitulado 

“Atenção à Saúde para Hanseníase em áreas de alta endemicidade nos estados de Rondônia, 

Tocantins e Bahia: Abordagem Integrada de aspectos operacionais, epidemiológicos (espaço-

temporais), clínicos e psicossociais – INTEGRAHANS – Norte e Nordeste”, Edital 

MCTI/CNPq/MS-SCTIE-Decit Nº40/2012 – Pesquisa em Doenças Negligenciadas, 

coordenado pela UFC. 

O desenvolvimento do projeto INTEGRAHANS – Norte e Nordeste - teve início 

no estado de Rondônia, nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura em dezembro de 2013. 

Durante a realização do piloto para pré-teste dos instrumentos, foi possível a atuação de 

algumas pesquisadoras da Bahia, em conjunto com os pesquisadores locais, o que muito 

contribuiu com o planejamento das atividades na Bahia que teve início em outubro de 2014, 

nos municípios de Vitória da Conquista e Tremedal.   

A figura 4 apresenta o processo de trabalho executado para a coleta de dados no 

município de Vitória da Conquista -BA. 

 

Figura 4 – Diagrama representativo do desenho do estudo 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Mediante autorização da Secretária do Estado da Bahia, foi extraído do banco 

SINAN casos de hanseníase notificados, no período de 2001 a 2014, com N = 488. As variáveis 

utilizadas foram: nome do paciente, data de nascimento, endereço, sexo, nome da mãe, telefone 

para contato, data do diagnóstico.  

Foi realizado cruzamento com dados do Cadastramento de Usuários do Sistema 

Único de Saúde (CADSUS), sistema que permite identificar usuários do SUS e possibilita 

manter dados cadastrais atualizados (DATASUS, 2017), tendo sido consultados o endereço e 

telefone de contato que possibilitassem a abordagem das pessoas afetadas pela hanseníase. O 

acesso ao sistema do CADSUS foi autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde o que 

possibilitou aos pesquisadores solicitarem ao setor de coordenação de informação em saúde a 

consulta e comparação das informações de cada pessoa notificada. Para a operacionalização da 

abordagem, as buscas foram programadas a partir do agrupamento por unidade de saúde de 

referência, de acordo com o território de residência.  
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A parceria realizada com a Secretária Municipal de Saúde possibilitou a 

participação de profissionais da rede em todas as etapas da pesquisa, a utilização de espaços 

dos serviços de saúde e o envolvimento dos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) na 

abordagem dos casos distribuídos no território.  

O ACS faz parte da composição dos profissionais da atenção primária, de maneira 

que contribui para o contexto de mudanças das práticas de saúde para além do modelo 

biomédico e realiza interface direta com o território. Com vistas à formação crítico-reflexivo 

na produção de cuidado em hanseníase, tendo como protagonista o ACS nesse processo, foi 

construído um guia para capacitação desses profissionais em questão por pesquisadoras do 

INTEGRAHANS – MAPATOPI (Padrões epidemiológicos, clínicos, psicossociais e 

operacionais da hanseníase nos estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí), com vistas à 

formação. Esse material foi executado pela Universidade Federal do Ceará/ Departamento de 

Saúde Comunitária/ Pró Reitoria de Extensão e Netherlands Hanseniasis Relief (ALENCAR; 

PEREIRA, 2013). Utilizou-se desse material para ministrar oficinas sobre “Ações de controle 

da Hanseníase para Agentes Comunitários de Saúde”, com duração de 40 horas. Abordou-se, 

nessas oficinas, as ações de controle, comunicação e educação, autocuidado em hanseníase e, 

ainda, a forma adequada de abordagem de caso referência, contato e coabitante. Sendo assim, 

durante o processo da pesquisa no município, foram capacitados com esse método, 292 ACS e 

14 facilitadores. 

 Durante a realização das oficinas dos ACS, percebeu-se o desconhecimento, por 

de alguns agentes, de grande parte de casos contemplados no período de pesquisa. Com o 

objetivo de manter o sigilo e confidencialidade das pessoas, optou-se pela solicitação da 

listagem de casos conhecidos pelos profissionais, para que os próprios ACSs fizessem a 

abordagem. A interpelação dos casos desconhecidos pelos ACSs foi realizada por 

pesquisadores previamente treinados, seguindo condutas éticas, pois esta ação, de acordo com 

Barbosa et al. (2015), pode suscitar conflitos éticos.  

O objetivo da abordagem domiciliar foi convidar as pessoas afetadas pela 

hanseníase a comparecerem ao local de atendimento, sejam eles unidades de saúde, quando 

disponíveis, ou espaços sociais acessíveis no território (escolas, igrejas, salões paroquiais, etc.). 

Para os casos que não foram encontrados na primeira tentativa, foram realizadas até três 

abordagens em horários e dias diferentes.  

Ainda nessa fase preparatória, foi realizado treinamento da equipe de campo 

conduzido por profissionais com expertise em hanseníase, com o intuito de padronização dos 

pesquisadores (fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, médicos e acadêmicos 
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dessas respectivas profissões), além dos profissionais da rede que manifestaram interesse em 

participar.  

5.3 População do estudo  

 

A população do estudo foi constituída por pessoas que preencheram os seguintes 

critérios de inclusão: 

 Ter sido notificado no SINAN, no período de janeiro de 2001 a dezembro 

de 2014, no município de Vitória da Conquista; 

 Pessoa de qualquer sexo, com idade a partir de 15 anos; 

 Ser residente da zona urbana do município de Vitória da Conquista; 

 Aceitar participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

Os critérios de exclusão foram: 

 Pessoas com outras condições de saúde que impedissem a compreensão 

plena em relação ao conteúdo dos instrumentos. 

  

5.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados quantitativos ocorreu em duas fases abaixo descritas. Na última 

fase, além da coleta de dados quantitativos, somou-se a esses uma abordagem qualitativa. 

5.4.1 Fase um 

 

Ocorreu no período de outubro de 2014 a julho de 2015. A partir da organização do 

banco SINAN por território, optou-se por iniciar a coleta a partir da área de abrangência. Ao 

chegarem no local agendado, as pessoas passaram por triagem para identificação, foram 

esclarecidas e orientadas sobre o estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A); Para os adolescentes, entre 12 e menor de 18 anos, 

aplicou-se o Termo de Assentimento (TA) (APÊNDICE B) e os respectivos responsáveis legais 

assinavam o TCLE.  

A fase um foi determinada pela caracterização da população, detalhada a seguir:  

1. Na caracterização sociodemográfica foi utilizado 

instrumento específico (APÊNDICE C) que obtinha informações sobre 
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escolaridade, religião, contexto de trabalho e renda, condições de moradia, 

uso de álcool e tabaco, qualidade de vida autorreferida, rede de apoio, acesso 

a serviços de saúde, serviços públicos (infraestrutura urbana), acesso a 

benefícios, dentre outros.  

2. Para a caracterização clínica, utilizou-se a ficha de ANS 

(ANEXO A) e instrumento (APÊNDICE D). O instrumento foi baseado em 

dados clínicos: história clínica, diagnóstico, tratamento, adesão, seguimento 

longitudinal, acesso ao serviço de saúde, comorbidades, evolução clínica 

para estados reacionais. Algumas dessas informações foram colhidas do 

prontuário no serviço de referência. 

3. A aplicação da Escala de Participação (ANEXO B), 

versão 4.6, detalhada abaixo, ocorreu em duas fases. Na fase um foi aplicada, 

concomitantemente, aos instrumentos de caracterização sociodemográfica e 

clínica.  

 

Para aplicação da Escala de Participação, optou-se por profissionais de psicologia, 

enfermagem e assistência social, bem como por acadêmicos concluintes dos respectivos cursos, 

entendendo-se que esses teriam maior preparo para lidar com a possibilidade do surgimento de 

elementos subjetivos da pessoa entrevistada. A escala não exige treinamento formal prévio, mas 

foram repassadas instruções sobre o seu manuseio, bem como o acesso ao manual da versão 

utilizada (versão 4.6). 

A Escala de Participação, reconhecida como uma ferramenta no desenvolvimento 

e no planejamento de ações e programas de reabilitação, de redução do estigma e de integração 

social, já é um instrumento validado em seis idiomas principais de três países, com excelentes 

resultados nos testes psicométricos, comprovando a sua utilidade na rede assistencial, tanto de 

referência quanto de atenção primária à saúde (PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005; 

VAN BRAKEL et al., 2006). O Ministério da Saúde e os resultados de alguns estudos 

recomendam o uso da Escala de Participação, em unidades de referência e na atenção básica, 

como componente de abordagem integralizada e monitoramento das necessidades nos campos 

físico, social, econômico e psicológico da pessoa afetada pela hanseníase (BARBOSA et al., 

2008; BRASIL, 2008). 

A referida escala é um instrumento baseado numa entrevista que contém 18 itens 

para medir os problemas que podem ser percebidos pela pessoa entrevistada, nas principais 

áreas da vida. A aplicação tem duração, em média, de 20 minutos. As perguntas solicitam que 
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a pessoa compare sua situação com a de pares, que consiste em uma pessoa, ou mais, semelhante 

em todos os aspectos (socioculturais, econômicos e demográficos) à pessoa entrevistada, exceto 

pela doença ou deficiência (PARTIPATION Scale Users Manual, 2005).  

O entrevistado é questionado se o seu nível de participação é igual ou menor que o 

de seus pares. As opções de respostas para cada questão são: “sim” (quando não há restrições à 

participação), “às vezes” (quando existe um problema com alguém ou situação específica), 

“não” (quando há restrição à participação), “irrelevante/eu não preciso/ eu não quero”. Quando 

a resposta for diferente de “sim”, é necessário avaliar a importância da restrição à participação, 

ou seja, investigar se isso representa ou não um problema ao entrevistado. A avaliação do 

problema tem as opções de: “isso não é um problema”, “pequeno”, “médio” e “grande” 

(PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005).   

A escala consiste na contagem de pontos pré-definidos para cada resposta. Ao final 

da aplicação, soma-se e chega-se ao total de pontos contido nos escores: “nenhuma restrição 

significativa” com pontuação de 0 -12, “leve restrição” com pontuação de 13-22, “moderada 

restrição” com pontuação de 23-32, “grande restrição” com pontuação de 33-52 e “extrema 

restrição” com pontuação entre 53-90. 

Há outras quatro versões do manual da Escala de Participação. A primeira é a versão 

4.1, disponível em português; a segunda, validada no Brasil, a versão 4.6, utilizada nesse estudo, 

apresentou modificações quanto à pontuação, a criação de uma classificação final e a 

incorporação da aplicação em crianças com 15 anos ou mais de idade. As versões 4.8 e 5.2 não 

tiveram modificações significativas; somente alterações na escrita. No entanto, a versão 6.0, 

ainda não validada no Brasil, possui alterações quando comparada com a versão 4.6, como: 

alteração na organização das perguntas, exclusão da pergunta sobre “comer junto com outras 

pessoas” e inclusão da pergunta sobre “oportunidade de começar ou manter um relacionamento 

a longo prazo” (BARBOSA, 2009; PARTICIPATION Scale Users Manual, 2005; 

PARTICIPATION Scale Users Manual, 2010) 

5.4.2 Fase dois  

 

Segundo o manual da Escala de Participação, há indicação de entrevista que busque 

compreender todos os problemas que necessitem ser tratados (PARTICIPATION Scale Users 

Manual, 2005). Para tanto, foi construído um roteiro com enfoque científico. A Escala de 

Participação contempla oito dos nove domínios de atividade e participação da CIF, sendo que 

o domínio “Tarefas e demandas gerais” não foi incluído na escala. Primeiramente, foi realizado 
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exercício para identificar quais das 18 questões estariam relacionadas com cada domínio, 

utilizando-se do que o manual da escala traz e o que contempla cada um deles Dessa forma, a 

pergunta 15 (Nas discussões familiares, a sua opinião é importante?) encaixava-se em dois 

domínios (Comunicação e Relações e Interações Interpessoais), sendo incluída nos dois. Com 

essa perspectiva, o quadro 2 representa o primeiro resultado desse exercício.  

 

Quadro 2 – Itens da Escala de Participação por domínios  

DOMÍNIOS  PERGUNTAS ESCALA 

Aprendizagem e 

aplicação do 

conhecimento 

 Você se sente confiante para tentar aprender coisas novas? 

(18) 

Comunicação  Nas discussões familiares, a sua opinião é importante? (15) 

Mobilidade  Você se locomove dentro e fora de casa e pela 

vizinhança/cidade do mesmo jeito que os seus pares? (11) 

 Em sua cidade, você frequenta todos os locais públicos? (12) 

Cuidado pessoal  Você tem a mesma oportunidade de se cuidar tão bem quanto 

seus pares? (13) 

Vida doméstica  Você ajuda outras pessoas? (5) 

 Em sua casa, você faz o serviço de casa? (14) 

Relações e interações 

interpessoais 
 Você visita outras pessoas na comunidade com a mesma 

frequência que seus pares? (8) 

 Você se sente à vontade quando encontra pessoas novas? (9) 

 Você recebe o mesmo respeito na comunidade quanto os seus 

pares? (10) 

 Nas discussões familiares, a sua opinião é importante? (15) 

 Na sua casa, você come junto com as outras pessoas, inclusive 

dividindo os mesmo utensílios, etc? (16) 

Áreas principais da 

vida 
 Você tem a mesma oportunidade que seus pares para encontrar 

trabalho? (1) 

 Você trabalha tanto quanto os seus pares? (2) 

 Você contribui economicamente com a sua casa, de maneira 

semelhante à de seus pares? (3) 

Vida comunitária, 

social e cívica  
 Você viaja para fora de sua cidade com tanta frequência 

quanto seus pares? (4) 

 Você participa de atividades recreativas/sociais com a mesma 

frequência que os seus pares? (6) 

 Você é tão ativo socialmente quanto os seus pares? (7) 

 Você participa tão ativamente quanto seus pares das festas e 

rituais religiosos? (17) 
Fonte: Elaboração própria 
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Após a concepção do quadro acima, foram desenvolvidas questões que 

possibilitassem discurso livre e expressão dos motivos da restrição à participação na sociedade. 

Durante o processo de criação, levou-se em consideração os domínios e as perguntas da escala, 

como pode ser observado no quadro 3. Nessa perspectiva, faz-se as perguntas propostas de 

acordo com as perguntas da escala cujas respostas tem representação de algum problema 

(pequeno, médio ou grande). Foi feito pré- teste com 12 pessoas, realizando-se primeiro a 

aplicação da Escala de Participação. Logo após, identificou-se as perguntas que representaram 

algum tipo de problema e, portanto, a qual domínio estaria associado. Dessa forma, era possível 

saber qual pergunta realizar. Por exemplo: se na Escala de Participação a pergunta 15 (Nas 

discussões familiares, a sua opinião é importante?) representasse um problema, os domínios 

associados seriam “Comunicação” e “Relações e interações interpessoais” e, portanto, 

realizaram-se as perguntas “Fale um pouco sobre o fato de sua opinião não ser considerada 

(levada em conta) por sua família.” e “Fale um pouco de como é a sua relação com familiares 

e amigos antes/depois do diagnóstico de hanseníase (existe alguma diferença em como você 

era tratado antes da hanseníase e depois?)”.  

   

Quadro 3 – Roteiro semiestruturado para a entrevista qualitativa 

DOMÍNIOS  PERGUNTAS ESCALA PROPOSTA DE PERGUNTAS 

Aprendizagem e 

aplicação do 

conhecimento 

 Você se sente confiante para 

tentar aprender coisas novas? 

(18) 

Para você o que seria aprender 

coisas novas? Como é para 

você não ter confiança para 

aprender coisas novas?  

(Os motivos que fazem você 

não se sentir confiante para 

aprender coisas novas) 

Comunicação  Nas discussões familiares, a sua 

opinião é importante? (15) 

Fale um pouco sobre o fato de 

sua opinião não ser considerada 

(levada em conta) por sua 

família. 

Mobilidade  Você se locomove dentro e fora 

de casa e pela 

vizinhança/cidade do mesmo 

jeito que os seus pares? (11) 

 Em sua cidade, você frequenta 

todos os locais públicos? (12) 

Fale um pouco sobre os 

motivos de não poder 

movimentar-se em casa, 

vizinhança ou locais públicos.  

Cuidado pessoal  Você tem a mesma 

oportunidade de se cuidar tão 

bem quanto seus pares? (13) 

Para você o que seria se cuidar 

bem? Como é para você não 

poder se cuidar tão bem?  

 

(aparência, saúde e nutrição)  
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(motivos de não se cuidar tão 

bem) 

Vida doméstica  Você ajuda outras pessoas? (5) 

 Em sua casa, você faz o serviço 

de casa? (14) 

Fale um pouco sobre os 

motivos para não ajudar outras 

pessoas ou de não fazer o 

serviço de casa. 

(motivos para não ajudar 

outras pessoas/ não fazer o 

serviço de casa) 

 

Relações e 

interações 

interpessoais 

 Você visita outras pessoas na 

comunidade com a mesma 

frequência que seus pares? (8) 

 Você se sente à vontade quando 

encontra pessoas novas? (9) 

 Você recebe o mesmo respeito 

na comunidade quanto os seus 

pares? (10) 

 Nas discussões familiares, a sua 

opinião é importante? (15) 

 Na sua casa, você come junto 

com as outras pessoas, inclusive 

dividindo os mesmo utensílios, 

etc? (16) 

Fale um pouco de como é a 

sua relação com familiares e 

amigos antes/depois do 

diagnóstico de hanseníase. 

 

(Existe alguma diferença em 

como você era tratado  antes 

da hanseníase e depois?)  

Áreas principais da 

vida 
 Você tem a mesma 

oportunidade que seus pares 

para encontrar trabalho? (1) 

 Você trabalha tanto quanto os 

seus pares? (2) 

 Você contribui economicamente 

com a sua casa de maneira 

semelhante à de seus pares? (3) 

Fale um pouco sobre o seu 

trabalho antes/depois do 

diagnóstico de hanseníase. 

Como é para você não 

contribuir economicamente 

com sua casa?  

 

 

(O contexto de trabalho se 

modificou por qual motivo? E 

qual sua percepção sobre 

isso?) 

 

Vida comunitária, 

social e cívica  
 Você viaja para fora de sua 

cidade com tanta frequência 

quanto seus pares? (4) 

 Você participa de atividades 

recreativas/sociais com a 

mesma frequência que os seus 

pares? (6) 

 Você é tão ativo socialmente 

quanto os seus pares? (7) 

 Você participa tão ativamente 

quanto seus pares das festas e 

rituais religiosos? (17) 

Fale um pouco sobre a sua vida 

social antes/depois do 

diagnóstico da hanseníase. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Os participantes da fase um do estudo, cujos escores da Escala de Participação 

apresentaram alguma restrição à participação na sociedade, compuseram a amostra da 

abordagem qualitativa, ocorrida no período de agosto a outubro de 2016. Com o intuito de 

verificar se esses escores tiveram modificação durante o ano decorrido, optou-se por uma nova 

aplicação da Escala de Participação, realizando-se a entrevista somente com aqueles que 

mantiveram alguma restrição.  

Para agendamento das entrevistas, utilizou-se, no primeiro momento, o contato 

prévio, através de ligações telefônicas de acordo com a classificação da restrição, numa seleção 

decrescente. No entanto, devido a uma grande quantidade de números telefônicos indisponíveis 

(inexistentes, caixa-postal ou não encontrado), após três tentativas ou mais, foi definido uma 

nova estratégia de acesso a essas pessoas. Foi realizada a organização da população por bairro 

para abordagem, através de visita domiciliar e o convite realizado de imediato para participação 

da entrevista, com resultado satisfatório. Aqueles que não puderam ser entrevistados no 

momento de abordagem, foram agendados em data e horários oportunos.  

Após o aceite mediante assinatura do TCLE, aplicou-se a Escala de Participação e, 

em seguida, as questões do roteiro de entrevista. As entrevistas foram gravadas e foram 

registradas as reações e/ou emoções não captadas na gravação. A transcrição foi realizada pela 

pesquisadora após cada entrevista. Na busca de maior fidedignidade aos fatos ocorridos, foi 

realizada identificação utilizando-se da letra “E” seguido de numeração, de acordo com a 

ocorrência das entrevistas (Ex: E1, E2, ...). 

 

5.5 Entrada e análise de dados  

5.5.1 Dados quantitativos 

  

A entrada dos dados foi realizada utilizando-se do software Epi Info versão 3.5.4 

(Centers of Disease Control and Prevention, Atlanta - USA), com máscaras específicas para 

cada instrumento utilizado. A partir desse banco de dados, gerado pelo Epi Info, foi realizada a 

verificação da qualidade dos dados, observando-se elementos de inconsistência e incompletude 

por meio de frequência simples confrontada com instrumento de controle, como: banco do 

SINAN e o banco de controle de identificação de cada pessoa abordada na pesquisa e cadastrado 

em arquivo Excel.  

Para análise dos dados, foi utilizado o programa STATA/SE 11.2 (Stata Corporation, 

College Station, USA), na aplicação dos testes estatísticos apropriados. Realizou-se análise 
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univariada das variáveis vinculadas à caracterização sociodemográfica e clínica, de forma 

descritiva, por meio de medidas de frequência simples. 

 

5.5.1.1 Variáveis do estudo 

 

Para caracterização da população afetada pela hanseníase, foram utilizadas 

variáveis sociais, demográficas e clínicas. Os instrumentos utilizados compreendiam variáveis 

qualitativas, mas também possibilitou transformações de variáveis quantitativas em novas 

variáveis agrupadas por categorias.  

Quadro 4 – Variáveis sociodemográficas e clínicas 

Caracterização Sociodemográfica 

(Instrumento 5) 

Sexo 

Raça 

Faixa etária 

Escolaridade 

Estado conjugal 

Caracterização Clínica – Perfil Clínico 

(Instrumentos 7) 

Classificação Operacional 

Forma Clínica  

Grau de Incapacidade Física 

Incapacidade 

Ocorrência de episódio reacional 

Caracterização Clínica – ANS 

(Instrumentos 10) 

Grau de Incapacidade Física 

Incapacidade 

 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Para a caracterização da restrição à participação social, foi utilizada a classificação 

final da escala aplicada na primeira fase.  

5.5.2 Dados qualitativos  

 

A análise empregada para processar o material produzido nas entrevistas foi Análise 

de Conteúdo na modalidade de Análise Temática, considerada apropriada para investigações 

qualitativas em saúde (MINAYO, 2014). 
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 Para fazer uma análise temática, é necessário descobrir os núcleos de sentido que 

estruturam uma comunicação e que possuam algum significado para o objeto de análise 

(MINAYO, 2014). 

 A operacionalização da análise de conteúdo do material se diferencia em três pólos 

cronológicos. De acordo com Minayo (2014), o primeiro deles consiste na pré-análise, que 

envolve a escolha do material a ser analisado, e na recuperação das hipóteses e objetivos iniciais 

da pesquisa. Decompõe-se em leitura flutuante, constituição do corpus, formulação e 

reformulação de hipóteses e objetivos (MINAYO, 2014). 

5.6 Considerações éticas 

  

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará, tendo tido aprovação sob o parecer Nº 544.962 de 28 de fevereiro de 2014, e sua 

emenda para inserção de objetivos e campos de coleta (CAAE 19258214.2.000.5054) (ANEXO 

C). 

 Nesta pesquisa, foram cumpridas as recomendações contidas na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados procedeu após assinatura do TCLE 

pelo participante da pesquisa (APÊNDICE A). Os adolescentes entre 12 e menores de 18 anos 

assinaram o Termo de Assentimento (APÊNDICE B) e o TCLE foi assinado por seu 

representante legal.  

Previamente à assinatura do TCLE, foram dadas informações aos participantes 

sobre os objetivos da pesquisa, além de garantir-lhes sigilo e anonimato, respeito aos valores 

sociais, culturais, éticos, morais, religiosos, hábitos e costumes, além do direito de desistência 

da pesquisa sem prejuízos. Nos casos em que o participante era analfabeto, o termo foi lido e 

explicado, com clareza, todos os objetos do estudo.  

Acolhimento, entrevista e avaliação clínica foram conduzidos por pesquisadores e 

profissionais de saúde que colaboraram com a pesquisa. As avaliações clínicas foram realizadas 

em ambiente adequado, com uso de instrumentos específicos. A presença de sinais e sintomas 

referentes à hanseníase serviram de triagem para encaminhamento à consulta médica, 

assegurando a essas pessoas o tratamento e acompanhamento adequados nos serviços da 

atenção básica. 

Com o propósito de dar suporte às pessoas que no momento da aplicação na fase 

dois manifestaram alguma necessidade de avaliação psicológica, apresentou-lhes a 
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possibilidade de serem atendidas pelo serviço de plantão psicológico, já existente e oferecido 

por um núcleo de práticas psicológicas de uma universidade do município. Não pode ser 

ofertado na fase um, por inexistência desse serviço à época, e pela impossibilidade de parcerias 

com outros serviços universitários por falta de disponibilidade de atendimento.  

 

5.7 Fontes de financiamento 

 

Esse estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

pelo edital MCTI/ CNPq/ MS-SCTIE-Decit Nº40/2012 – Pesquisa em Doenças Negligenciadas 

e coordenado pela Universidade Federal do Ceará na fase um. Também teve financiamento da 

organização não-governamental (ONG) Netherlands Hanseniasis Relief – Brasil (NHR-Brasil), 

ao final da coleta da fase um.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Resultados 

 

A busca domiciliar englobou um total de 439 endereços, advindos de um registro de 488 

casos do banco de dados do SINAN hanseníase, no município de Vitória da Conquista, sendo 

que 94 desses não foram localizados. Aqueles localizados (345) foram registrados no 

instrumento de abordagem de cada domicílio e realizada qualificação daqueles onde não foi 

possível agendar a participação na pesquisa, sendo: 60 casos não abordados por mudança de 

endereço, seguido das perdas operacionais, 21 casos que acabaram por não comparecer ao 

campo de avaliação. 

 Cada indivíduo foi identificado com um número ID a partir do momento de sua 

localização e avaliação do caso referência, registrados 206 casos notificados no SINAN, 

representando 42,21% da base de busca. A figura abaixo apresenta o diagrama do estudo do 

Projeto IntegraHans no município. 

 

Diagrama 1 – Definição da base populacional do município de Vitória da Conquista – BA 

 

Fonte: Elaboração própria 
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  Considerando o número de ID cadastrados, houve perdas em relação à base 

populacional da pesquisa. Apesar dos óbitos serem critério de exclusão para base populacional 

geral, na abordagem domiciliar do Projeto Integrahans foram identificados 18 casos e seriam 

considerados para cadastro do número de ID apenas aqueles em que algum familiar (contato ou 

coabitante) aceitasse participar da pesquisa; foi necessário reconsiderar esse fato mediante 

solicitação de avaliação. Dos óbitos cadastrados com ID, 7 foram excluídos de qualquer 

instrumento específico para casos de hanseníase, sendo aplicados apenas a avaliação para 

contatos/coabitantes.  

 Alguns casos referência não foram avaliados por todos os instrumentos 

(sociodemográfico, perfil clínico e avaliação neurológica simplificada), gerando uma perda 

operacional, por impossibilidade de aplicá-los, apesar de outras tentativas de abordagem terem 

sido feitas, para contemplar o preenchimento dos instrumentos, não se obteve sucesso. Algumas 

perdas também foram por impedimento da coleta de determinados instrumentos, fosse por 

critério de aplicação ou por diferentes situações classificadas como, por exemplo, outras 

condições de saúde (pessoas com déficit cognitivo, mal de Alzheimer, acidente vascular 

encefálico, deficientes auditivos sem intérpretes etc). 

 Devido as questões elencadas, há uma diferença entre o N das amostras, por cada 

instrumento apresentados na tabela 4 para Vitória da Conquista, na qual evidencia-se o alcance 

e total de perdas em cada um deles. 

   

Tabela 4 – Elegíveis e alcance de aplicação dos instrumentos em Vitória da Conquista 

Instrumento 
Total ID 

n=206 
Total perdas 

5 – Sociodemográfico 193 13 

7 - Perfil clínico 190 16 

10 - Avaliação Neurológica Simplificada 184 22 

14 - Escala de Participação  173 33 

Fonte: Elaboração própria  

 

6.1.1 Caracterização do perfil sociodemográfico 

 

   A tabela 5 especifica as características sociodemográficas da população atingida pela 

hanseníase no município de Vitória da Conquista, no período do estudo, com um total de 193 

participantes.  
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Tabela 5 – Perfil sociodemográfico dos casos de hanseníase de Vitória da Conquista no período 

entre 2001 a 2014. 

Perfil sociodemográfico 

Vitória da Conquista 

(n=193) 

Freq. % 

Sexo   

Masculino 86 44,6 

Feminino 107 55,4 

Raça    

Branca 34 17,6 

Parda 108 56,0 

Negra 44 22,8 

Amarela 5 2,6 

Indígena 1 0,5 

Ignorado 1 0,5 

Faixa Etária   

Menor de 15 anos 1 0,5 

15-29 anos 10 5,2 

30-44 anos 53 27,5 

45-59 anos 55 28,5 

60 anos ou mais 74 38,3 

Escolaridade   

Não alfabetizado 37 19,2 

Alfabetizado 14 7,2 

Ensino fundamental 97 50,3 

Ensino médio 37 19,2 

Ensino superior 8 4,1 

Estado conjugal   

Solteiro(a)/Nunca foi casado(a) 37 19,2 

Casado(a) 95 49,2 

Não casado(a) com união estável/mora junto 23 11,9 

Separado(a)/Divorciado(a) 22 11,4 

Viúvo(a) 16 8,3 

Fonte: Elaboração própria 

  

Dos participantes identificados, o número de mulheres foi maior, cerca de 55%. A 

raça predominante foi a parda (56,0%). A maior concentração de pessoas avaliadas está na faixa 

etária economicamente ativa, dos 15 aos 59 anos (61,2%). O estado conjugal predominante foi 

o casado, com 95 pessoas (49,2%). Mais da metade dos participantes (50,3%) apresenta 

escolaridade em nível fundamental, destacando-se também quase 20% não alfabetizados.  
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6.1.2 Caracterização do perfil clínico 

 

Em 190 casos referência, realizou-se a caracterização, a partir da classificação operacional e 

forma clínica (Tabela 6). Quanto à classificação operacional, há uma predominância dos casos 

multibacilares (53,2%) e na forma clínica a de maior predominância foi a Dimorfa (34,7%), 

seguida da Tuberculóide (30,5%).  

 

Tabela 6 – Perfil clínico no momento do diagnóstico dos casos de hanseníase em Vitória da 

Conquista no período entre 2001 a 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Elaboração própria 

 

Para a caracterização do grau de incapacidade, apresentado na tabela 7, foram utilizados os 

dados pesquisados em prontuário para se estabelecer o perfil clínico no diagnóstico e a ANS 

aconteceu no momento da pesquisa realizada em 190 e 184 pessoas, respectivamente. 

 

Tabela 7 – Caracterização do grau de incapacidade no momento da pesquisa nos casos de 

hanseníase em Vitória da Conquista no período entre 2001 a 2014. 

Fonte: Elaboração própria 

Caracterização clínica 

Perfil clínico no diagnóstico 

(n=190)  

Freq. % 

Classificação Operacional   

Paucibacilar 67 35,3 

Multibacilar 101 53,2 

Ignorado 22 11,6 

Forma Clínica    

Indeterminada 14 7,4 

Tuberculóide 58 30,5 

Dimorfa 66 34,7 

Virchowiana 27 14,2 

Ignorada 25 13,2 

Caracterização clínica 

Perfil clínico no diagnóstico 

(n=190)  

Avaliação Neurológica 

Simplificada (n=184) 

Freq. % Freq. % 

Grau de Incapacidade     

Grau 0 63 33,2 72 39,1 

Grau 1 24 12,6 80 43,5 

Grau 2 12 6,3 32 17,4 

Não Avaliado 4 2,1 - - 

Ignorado 87 45,8 - - 

Incapacidade     

Não tem incapacidade 63 33,2 72 39,1 

Tem incapacidade 36 18,9 112 60,9 
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No que se refere a avaliação do grau de incapacidade no momento do diagnóstico, 

encontrou-se grande fragilidade nas informações constantes nos prontuários, estando ausente 

esse registro para 87 pessoas (45,8%), classificados como ignorados. Na avaliação neurológica, 

realizada durante a pesquisa, foi constatado que 60,9% das pessoas possuem alguma 

incapacidade, sendo que, nesse grupo, 43,5% foram classificados como grau 1 e 17,4% em grau 

2.  

Como explicitado na tabela 8, apresentaram episódios reacionais 46,9% das pessoas 

alcançadas pelo estudo em Vitória da Conquista e a maioria desses (23,2%) refere-se a 

ocorrência durante o tratamento da PQT. Nota-se também que 12,6% desses registros 

constavam como ignorados no prontuário.  

 

Tabela 8 – Ocorrência de estado reacional dos casos de hanseníase em Vitória da Conquista no 

período entre 2001 a 2014. 

Episódio reacional 

Vitória da Conquista  

(n=190) 

Freq. % 

Ocorrência de episódio reacional   

Sim  89 46,9 

Não 77 40,5 

Ignorado 24 12,6 

Momento da reação   

Sim (antes/no diagnóstico) 26 13,7 

Sim (durante a PQT) 44  23,2 

Sim (após a conclusão/alta da PQT) 19 10,0 

Nunca teve reação 77  40,5 

Ignorado 24 12,6 

Fonte: Elaboração própria 

 

6.1.3 Restrição à participação social 

 

O diagrama 2 demonstra que a escala de participação social foi aplicada em 173 pessoas 

na fase um, pois, sendo um instrumento com critérios específicos de aplicação, uma parte das 

pessoas avaliadas/entrevistadas na pesquisa não foi contemplada com essa escala, perfazendo 

um total de 33 não avaliados. 

  

Diagrama 2 – Definição da base populacional de Vitória da Conquista para aplicação da Escala 

de Participação e casos não avaliados. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 O gráfico 1 apresenta a classificação da restrição à participação social dimensionada 

por escores finais construídos com a Escala de Participação e estratificada em 5 níveis. 

 

 

Gráfico 1 – Classificação da restrição à participação em pessoas afetadas pela hanseníase no 

município de Vitória da Conquista – BA no período entre 2001 e 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao considerar a presença de restrição à participação social, 75,1% não apresentaram 

restrição significativa. Dentre os que apresentaram alguma restrição, identifica-se que, no 

município, a classificação de maior representatividade foi a leve restrição (13,3%), destacando-

se ainda os indivíduos com grande restrição chegando a quase 6%.  
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O gráfico 2 traz os resultados da restrição agrupados em categorias com o intuito 

de demonstrar a faixa que necessita de maior atenção, destacando-se a de leve a moderada 

restrição com 18,5% de representatividade. 

 

Gráfico 2 – Restrição à participação em pessoas afetadas pela hanseníase no município de 

Vitória da Conquista – BA no período entre 2001 e 2014. 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

Destaca-se, ainda, no gráfico 3 a taxa de quase 25% dos participantes que apresentaram 

alguma restrição à participação social. 

 

Gráfico 3 – Categoria de restrição à participação em pessoas afetadas pela hanseníase no 

município de Vitória da Conquista – BA no período entre 2001 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A tabela 9 mostra o alcance dentre as pessoas elegíveis para a segunda fase do 

estudo (n=43). Percebe-se que não foi possível abordar 17 pessoas (39,5%), devido a 

numeração inexistente ou casas não encontradas e de duplicidade de logradouros recentes no 

município que são organizados por letras. Participaram da fase dois do estudo, portanto, 15 

pessoas (34,9%). 

 

Tabela 9 – Elegíveis para abordagem na fase 2 e alcance das pessoas afetadas pela hanseníase 

com alguma restrição à participação social em Vitória da Conquista. 

 

Alcance da fase 2 

Elegíveis  

(n=43) 

Freq. % 

Abordado/Reaplicado 15 34,9 

Falecido 1 2,3 

Mudou 4 9,3 

Recusa 6 14,0 

Não abordado 17 39,5 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Com a aplicação da Escala de Participação na fase dois, pode ser realizada uma 

comparação da classificação quanto à restrição e à participação social entre a fase um e fase 

dois. Na tabela 10, constata-se que 60% das pessoas reduziram a restrição.  

 

Tabela 10 – Comparação entre a classificação da restrição à participação social registrada na 

aplicação da fase 1 e fase 2 em pessoas afetadas pela hanseníase em Vitória da Conquista. 

Comparação Restrição – Fase 1 e Fase 2 

Vitória da Conquista  

(n=15) 

Freq. % 

Melhora da Restrição 9 60,0 

Manteve a Restrição 5 33,3 

Piora da Restrição 1 6,6 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dentre as 15 aplicações realizadas na fase dois, nove pessoas permaneceram com 

alguma restrição à participação as quais participaram da entrevista. Porém, foram excluídos 

dois participantes, um que afirmava que não havia tido hanseníase e outro com dificuldades de 

compreensão das perguntas. Sendo assim, a quantidade final foi de sete entrevistas.  

A tabela 11 caracteriza as pessoas que participaram da entrevista. Para essa 

caracterização, foi considerado o GIF avaliado no momento da pesquisa. 
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Tabela 11 – Caracterização dos entrevistados 

 Sexo Idade Escolaridade 
Classificação 

Operacional 

Forma 

clínica 
GIF Presença de Reação Fase 1 Fase 2 

E1 
Feminino 39 

Ensino 

Superior PB Tuberculóide 0 Não apresentou Grande restrição Moderada restrição 

E2 Feminino 60 Ensino Médio MB Dimorfa 2 Não apresentou Moderada restrição Moderada restrição 

E3 
Feminino 53 Ensino Médio MB Dimorfa 1 

Apresentou/momento 

diagnóstico Grande restrição Moderada restrição 

E4 
Feminino 56 

Ensino 

Fundamental MB Virchowiana 1 Apresentou/alta da PQT Leve restrição Moderada restrição 

E5 
Feminino 41 

Não 

Alfabetizado MB Virchowiana 2 Apresentou/durante PQT Grande restrição Moderada restrição 

E6 
Feminino 35 

Ensino 

Fundamental PB 

Indetermina

da 0 Não apresentou Moderada restrição Moderada restrição 

E7 
Feminino 64 

Ensino 

Fundamental MB Dimorfa 2 Apresentou/durante PQT Leve restrição Leve restrição 

Fonte: Elaboração própria 

 

A caracterização acima possibilita melhor compreensão dos discursos analisados, trazendo dados explicativos do contexto em que os 

entrevistados se encontravam e a situação da restrição nas duas fases de aplicação da Escala de Participação.  
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6.2 Discussão 

 

As categorias temáticas foram nomeadas de acordo com os oito domínios de 

atividade e participação da CIF observados na Escala de Participação, sendo que o domínio de 

Vida Doméstica não foi contemplado entre as falas: 

 Aprendizagem e aplicação dos conhecimentos  

 Comunicação 

 Mobilidade 

 Cuidado Pessoal 

 Interações e relacionamentos interpessoais 

 Principais áreas da vida 

 Vida comunitária, social e cívica 

 

De acordo com as categorias dispostas anteriormente, a seguir encontra-se a categoria de 

Aprendizagem e aplicação dos conhecimentos. Também será apresentada, logo após as 

categorias, as perguntas realizadas, segundo o roteiro (Quadro 3), para cada categoria. 

 

6.2.1 Aprendizagem e aplicação dos conhecimentos  

 

Para você, o que seria aprender coisas novas? Como é, para você, não ter confiança para 

aprender coisas novas? 

 

De acordo com a definição da CIF para essa categoria, entre as falas emergiu 

somente o que concerne à capacidade de aprender e aplicar o conhecimento aprendido. Verifica-

se nas falas da segunda entrevistada (E2), que aprender coisas novas, para ela, seria voltar a 

trabalhar, ou seja, aplicar o conhecimento que ela tem. 

 

Coisas novas era voltar pro meu ambiente de trabalho, eu queria voltar!!! Eu sou 

técnica de radiologia. Eu queria voltar ao meu trabalho, tinha maior loucura. Mas tá 

difícil! A área, né? De emprego agora... E pela idade, eu acho. (E2) 

 

Eu fiz um curso pra cuidador de idosos. Foi ótimo! [entusiasmo] Me senti renovada! 

E eu gosto de aprender coisas novas! Mas não tenho oportunidade...Eu não posso sair! 

Eu tô presa aqui... [...]Quando ele [o filho] tá aqui, eu não posso nem ir lá... (risos) Eu 

não deixo sozinho. (E2) 
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Segundo o relato da entrevistada E2, a restrição no domínio relacionado a essa 

categoria não é decorrente da hanseníase. No entanto, o que se observa é que pessoas afetadas 

pela hanseníase, que sofrem de alguma limitação de atividade, buscam por mudanças de 

profissão/ocupação para outras que exijam menos esforços físicos, de maneira que evite o 

agravamento da condição de saúde (NARDI et al., 2012). 

Dentre as áreas acometidas na vida da pessoa afetada pela hanseníase, a categoria 

abordada a seguir, refere-se à comunicação. 

 

6.2.2 Comunicação 

 

Fale um pouco sobre o fato de sua opinião não ser considerada (levada em conta) por sua família.  

 

Já na categoria de comunicação, as falas apresentadas contemplam conversação, 

expressão de necessidades e ideias e participação em discussões. A fala da entrevistada E3 relata 

que a comunicação com seus familiares e amigos foi prejudicada devido a hanseníase, porque, 

mesmo após o tratamento, as recordações das vivências estigmatizantes não favorecem a 

retomada da relação com a família e amigos na mesma proporção anterior ao adoecimento. 

 
Então a gente se sente muito... é... desprezada, empurrada pra lá, então a família afasta 

um pouco, os amigos afastam um pouco. A gente sente muito! Então desde quando 

você tem um problema de saúde, você é boa de saúde, não sente nada na saúde, sua 

opinião serve! [...] Aí a gente nunca volta ser o que era! Hoje em dia, pra mim, a 

opinião minha pra família não vale e nem muito delas pra mim também não! (E3) 

 

A fala da entrevistada E3 corrobora com a intenção com que é feita a pergunta na 

Escala de Participação, referente a inclusão da pessoa afetada pela hanseníase nas discussões e 

tomadas de decisão no contexto familiar, de maneira que a atitude de não inclusão pode estar 

relacionada com o estigma associado à hanseníase, culminando na exclusão da pessoa afetada. 

A mobilidade é algo que pode influenciar na participação das pessoas na 

comunidade. A seguir abordaremos esta temática. 

 

6.2.3 Mobilidade 

 

Fale um pouco sobre os motivos de não poder movimentar-se em casa, vizinhança ou locais 

públicos. 
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Quanto à mobilidade, a entrevistada E4 relata sobre a incapacidade de se deslocar. 

Nesta fala, fica evidente as dificuldades atreladas às dores, devido ao processo inflamatório 

advindos da hanseníase, quando relata que após iniciar o tratamento não conseguia realizar suas 

atividades de vida diária.  

 
Eu caminhava, fazia as coisas, mas quando mexeu na doença, que começou a fazer o 

tratamento, aí eu fui pra cima da cama! [...] Eu fiquei numa situação que meus filhos 

que me dava banho! Os meninos me dava banho de manhã, me dava café e ia trabalhar. 

Quando chegava meio dia, fazia a comida aí, [...] me dava e eu comia, e eles tornava 

a sair pra trabalhar. (E4) 

 

Melaggi e Monteiro (2009) também discorrem sobre as dificuldades advindas das 

dores relacionadas ao adoecer de hanseníase, com limitações para atividades de vida diária, 

com forte relação às reações hansênicas e ao seu tratamento.  

Na fala da entrevistada E4 fica evidente o contexto de vulnerabilidade social em 

que estava inserida, uma vez que ela era, provedora da casa. Como consequência do tratamento 

da hanseníase e da presença de reações hansênicas, não conseguia mais executar suas atividades 

diárias e laborais, de maneira que os filhos adolescentes tiveram que se inserir no mercado de 

trabalho. Estudo realizado por Monteiro et al. (2013) descreve que a presença de incapacidade 

física possui potencialidade de comprometer a realização de atividades diárias com repercussão 

nos âmbitos físicos, social e econômico.  

Quanto ao cuidado pessoal, o domínio da CIF- contempla aspectos relacionados a 

aparência, nutrição e saúde. Na próxima categoria abordaremos essa temática. 

 

6.2.4 Cuidado Pessoal 

 

Para você o que seria se cuidar bem? Como é para você não poder se cuidar tão bem? 

 

Os discursos relacionados com a categoria de cuidado pessoal somente referiam-se 

à aparência, sem conseguirem associar diretamente com nutrição, higiene e saúde. As duas 

entrevistadas abaixo relatam as alterações físicas que tiveram devido a doença ou pelo 

tratamento com corticoides, também observado em outros estudos (ALENCAR, 2012; 

ALENCAR et al., 2013). Esses estudos também trazem que a presença da reação estaria 

relacionada com baixa autoestima, isolamento social, atividades diárias e laborais, bem como, 

com fator desencadeante de outras condições de saúde, como: hipertensão, diabetes, mancha e 

cansaço ao menor esforço físico. 
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Ô, a gente muda...  O cabelo mesmo, é uma coisa que você não pode fazer muita 

coisa mais por causa do medicamento, você não pode cuidar da beleza! Muito pouco! 

No caso, se eu criasse esse cabelo, antes da hanseníase fosse comprido, hoje em dia 

não pode ser mais! Porque eu não aguento mais pentear! [...] O corpo deforma todo 

(riso de deboche)! Porque quando eu não tinha hanseníase, eu tinha o quê? Cinquenta 

e poucos, sessenta e poucos quilos! Hoje eu tô com cento e pouco, por causa da 

medicação corticoide! Então você não tem nem mais como... [...]Hoje a gente fica 

mais desleixadinha (risos)! Fica mais difícil, fica mais difícil... (E3) 

 
Muda muita coisa na vida da gente essa doença! Eu costumo falar que ela muda mais 

que o câncer! Que o câncer, cai o cabelo hoje, você põe um lenço, quando você 

termina sua quimioterapia, você sabe matou o câncer, matou a doença e o seu cabelo 

cresce! (E3) 

 

Que a gente já tá feia, a gente sabe que tá feia! Por que eu mesma, eu mesma não me 

olhava no espelho! Meu cabelo eu deixei ele solto, meu cabelo era bem bom e bem 

grande. Então, ele caiu a metade! [...] vestia as roupas de manga... [...] Então, eu vestia 

um vestidão bem longo, [...], pra tampar as pernas, ficava só os pés de fora e uma 

partinha do rosto, né?! Mesmo assim o povo era botar o olho ‘vixe, como tu tá feia! 

Que fiura é essa?! Menina, que fiura é essa?! Quê que tu viu?!’, aí eu ficava nervosa, 

ficava nervosa... (E4) 

 

 

A autoimagem corporal, principalmente os cabelos, associa-se com a simbologia de 

feminilidade. Quando em um processo de tratamento ocorre perda dessa simbologia, acontece 

impresumível repercussão psicológica (SANTANA; PERES, 2013). Fica evidente, nas falas 

acima, que a modificação do corpo das entrevistadas promoveu vivências negativas e 

consequente sentimento de rejeição para com a nova forma física.  

Dentre os domínios da CIF, o das relações e interações interpessoais é o que 

contempla o maior número de questões da escala e, consequentemente, foi a mais abordada 

pelas entrevistadas. 

 

  

6.2.5 Relações e interações interpessoais 

 

Fale um pouco de como é sua relação com familiares e amigos antes/depois do diagnóstico de 

hanseníase. 

 

Nessa categoria é possível analisar as relações interpessoais, seja com familiares ou 

amigos. Diante das falas que emergiram, E1 e E6 relatam que não sofreram preconceito ou 

discriminação das pessoas de seu convívio.  

 
Não, não! Pode ser que algumas pessoas tenham sofrido preconceito, eu não sofri! 

[...]E eu dizia pra todo mundo o que tava acontecendo comigo, até mesmo pra servir 

de exemplo, pra todo mundo ter o mesmo cuidado que eu tive! Porque a doença tava 

muito, [...] Num estágio, bem fraquinho, que ninguém percebia nada de... Ninguém 
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nem entendia, ‘o que é hanseníase?’ eu mostrava a manchinha... [...] Mas é uma coisa 

tão suave, eu não sofri preconceito, eu não sofri, não tive nada! (E1) 

 

Eu acho que depois da hanseníase ficou do mesmo jeito! Só se teve alguma diferença 

e eu não percebi! Contei, contei sim [para familiares e amigos]. Que eu percebi, não 

[diferença em como as pessoas a tratava]. Tive, um pouco [de apoio da família]. (E6) 
 

Em estudo sobre as representações sociais acerca da hanseníase, Queiroz e Puntel, 

(1997), revelam que a maioria dos seus entrevistados consideraram que nunca notaram 

preconceito entre os familiares.  

Outros estudos trazem que o desconhecimento, inclusive por profissionais, acerca 

do processo de adoecimento, tratamento e cura da hanseníase tem como consequência o 

afastamento e, por isso, muitos pacientes preferem ocultar o diagnóstico (MARTINS; CAPONI, 

2010; MELLAGI; MONTEIRO, 2009; NAKAE, 2002). Esse fato pode ser visto nas falas das 

entrevistadas E3 e E7, que relacionam a discriminação que sofreram a não compreensão do que 

é a hanseníase, ao desconhecimento do processo de adoecimento, a oferta de tratamento com o 

desfecho da cura.  

 
Então eles acham que tá com hanseníase, quando a gente tá fazendo o tratamento tá 

com hanseníase! Tá com a doença! Eles nunca olham que a gente já fez aquele 

tratamento pra amenizar... [...] Pra tentar manter [a amizade] eu deixei de falar [do 

diagnóstico] pra muitas pessoas, deixei de falar. Muitas pessoas não sabem, e até hoje, 

às vezes, tem gente que não sabe! (E3) 

 

Que tem gente que não tem noção, né? Pensam que é uma doença pra sempre, eterna, 

né? E não é assim! Falta [informação], e as pessoas, e o pior de tudo é que as pessoas 

não conhecem, não sabe o que é! Aí fica assim, receosos, né? (E7) 

 

Na fala a seguir, a entrevistada E1 relata o único momento que se recorda de ter 

sofrido alguma ação discriminatória devido à hanseníase, momento esse em que se revelou o 

estigma ainda presente; quando contou da suspeita de estar com a doença outra paciente se 

afastou dela. Além desse fato, citou o despreparo de alguns profissionais na conduta com 

pessoas afetadas pela hanseníase.  

  

O único momento que eu sofri preconceito foi em um consultório, de um 

dermatologista, [...] Antes de saber que eu tinha hanseníase! Eu cheguei pra, tinha 

uma paciente do meu lado, aí eu fui explicar pra ela ‘ah, eu tô aqui por causa disso, 

disso e disso, acho que é hanseníase!’, aí ela afastou assim de mim! [...] E o 

dermatologista também não foi muito agradável comigo não... Bem rude! Olhou pra 

mim, olhou... Pegou uma lupa, olhou... ‘Isso aqui eu não trato não! Isso aqui você só 

vai tratar (bem frio) no serviço de hanseníase [...] De lá mesmo eu subi, pro serviço 

de hanseníase, [...] e lá eu fui bem acolhida! Eu sai de lá, quando terminou o 

tratamento, eu saí foi com saudade do pessoal de lá! (E1) 
 

Nas falas abaixo, percebe-se a exclusão social que a entrevistada E2 enfrentou no 

momento do tratamento e demonstra o quão doloroso ainda é lembrar dessa atitude de pessoas 
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tão próximas a ela. Pereira (2013) mostra em seu estudo que a percepção da doença está 

relacionada com a construção histórica dela, ainda reforçado, nos dias de hoje, pelos modelos 

de exclusão e segregação contidos nos termos bíblicos. 

 
Ninguém nem lembra mais, [...] Mas na época foi difícil! Afastaram sobrinhos... 

Minha irmã afastou mais! [...] ela tinha preconceito [...] não queria saber se tinha 

melhora ou não[...] (E2)  

 

Eram pessoas bem próximas... e eu senti arrasada né? Fiquei triste! Eu chorava... 

[...]eu notei o afastamento eu fiquei sem ir na casa de algumas. Teve pouquíssimas 

que se afastou de mim, algumas da minha família. Mas meus netos não afastaram, 

minha filha não afastou, meu filho não afastou... Me deram força! [...] minha mãe 

também, não afastou! Mas algumas pessoas... Irmãs mesmo afastaram e tiraram os 

filhos de perto de mim. [...] Aí elas não vinham mais na minha casa e eu fiquei com 

medo de ir na casa delas e deixar alguma coisa... (E2) 
 

As mudanças nas relações, após a revelação do diagnóstico, também puderam ser 

observadas no discurso da entrevistada E3 que contou, em detalhes, sobre como era sua relação 

com familiares antes e após o diagnóstico da hanseníase. Após o tratamento, com alta por cura, 

as outras pessoas ainda continuaram a tratá-la de maneira diferente como se ainda fosse 

portadora da doença, o que demonstra no presente o estigma associado à hanseníase.  

 
Ah, antes era outra coisa, eu tinha muita mais amizade! Eu...era mais rodeada mais de 

pessoas, mais rodeada de família, de amigos principalmente! Família... Então foi 

afastando aos poucos, assim que foi sabendo... Uns nem chegar perto chegava, quer 

dizer, gente que era acostumado a abraçar, não abraçava mais! Então, gente que era 

acostumado a falar com você de uma maneira, já passa a falar de outro! Então, quando 

eu chegava em algum lugar, eu afastei muito de muitos lugares, porque quando eu, a 

gente chega a gente já sente aquele [pausa], aquele olhar diferente né? (E3) 

 

Mas quando você tava doente, você não serve mais pra nada, então pra mim depois 

que sarei também tem que continuar do mesmo jeito! Ah foi muita, muita diferença! 

[após a hanseníase] Muita, mudou muito a amizade, família... Mudou muito! Então, 

como a família mudou muito comigo, eu tive que mudar depois que eu tô me 

adaptando a doença! (E3) 

 

Agora a gente via diferença sim! Uma diferençazinha, que ficava com nojo! A gente 

na casa, que às vezes não mandava nem sentar né? No caso se precisasse ir lá, a gente 

via que não mandava sentar, não oferecia um copo de água... Então, tudo isso a gente 

vê que é uma discriminação né? A gente sente que é uma discriminação! (E4) 
 

 

Goffman (1988) conceitua o estigma, a partir das relações sociais, como atitudes ou 

práticas de caráter negativo da sociedade em geral ou determinado grupo, frente a algumas 

condições de saúde, características ou comportamentos considerados desviantes da 

“normalidade”. A interação de pessoas com características indesejáveis com os estereótipos 

existentes resulta na distinção e rotulação, concebendo o processo de estigmatização que causa 

grandes prejuízos a algumas condições de saúde, a exemplo da hanseníase (FUNG et al., 2007; 
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KALICHMAN et al., 2009; LINK; PHELAN, 2001). Na fala a seguir, percebem-se os prejuízos 

causados pela hanseníase a E3 que transcendem os aspectos físicos, deixando “feridas que ficam 

na alma” e dificultando a superação do que viveu.   

 
A hanseníase, você pensa que matou ela e ela tá te matando aos poucos! Além de 

matar por fora... [se emociona, embarga a voz] A doença em si, acaba com a gente, 

como as feridas que fica na alma da gente pra gente sentir... O que as pessoas faz com 

a gente... Que as pessoas que você pensa que naquele exato momento, que qualquer, 

que lhe fala assim ‘qualquer coisa conta comigo!’ e você saber que àquela hora você 

não pode contar com aquela pessoa! [...] Você quer ver coisa mesmo, é você dizer ‘ah, 

mas a hanseníase antigamente era lepra’! (risos) Ainda é pior ainda! Que aí é que eles 

não quer encostar mais perto da gente mesmo! Que eles ainda tem como se fosse igual 

antigamente, que enfiava lá dentro do buraco e lá se matava, lá morria, lá se acabava! 

Que é totalmente diferente hoje né? Mas, não é fácil não! (E3) 
 

A entrevistada E4 descreve a relação que mantém com os vizinhos, baseada em 

troca de favores, na qual ela presta mais ajuda do que os outros a ela. Ela revelou aos seus 

vizinhos sobre o diagnóstico da hanseníase, de modo que percebeu que os mesmos ficaram 

estranhos, pois tinham medo. 

 
Eu não direi pra você que eu tenho amigos, sabe? Eu tenho os meus vizinhos que 

quando eu preciso, eu ocupo eles. Quando eles precisam, eles também me ocupam. 

Porque aqui eu sirvo mais do que eu sou servida, sabe? [...] Mas o meu relacionamento 

com os meus vizinhos aqui são ótimo! Nós não temos [atrito]. Eles tudo sabem [do 

diagnóstico], porque eu não escondi! Não escondi de ninguém! No início também, 

eles ficaram meio estranho. Como até hoje eles também não tem muita aproximação 

aqui em casa não! Essa menina aqui [aponta pra casa ao lado] faz unha, e logo no 

início eu dizia assim ‘ó X, faz minha unha? Eu tenho os esmaltes, eu tenho alicate!’, 

ela dizia ‘ó dona X, mais tarde eu faço!’. [...] Quando foi um dia eu soube que ela 

falou que ela não ia fazer minha unha não, que ela tinha vergonha de me dizer que ela 

não fazia minha unha, mas ela não fazia porque ela tinha medo. (E4) 
 

Esse medo também é percebido na fala da entrevistada E4, sendo motivo de tristeza 

para ela. A hanseníase se desdobra em processos para além do âmbito físico e da cura, 

acarretando marcas na história das pessoas afetadas, decorrentes do medo e preconceito 

presentes na atitude daqueles que estão saudáveis e assim gera más lembranças, permanentes e 

inesquecíveis (LEITE et al., 2015). 

 

Eles acham que a pessoa que teve hanseníase, vai ficar pra sempre com a hanseníase! 

E não é isso! Não querem conviver... Isso é chato demais! Isso é chato! Demora pra 

poder aceitar, aceitar a realidade... Que as pessoas tem medo, eu noto isso, e muito... 

Que antes eu tinha muitas amizades, né? [...] Não pra dizer que não passa mais perto, 

né? Mas se distanciaram, né? A gente percebe, né? Não é mais a mesma coisa, sabe? 

Até pessoas que eu tinha amizade, que era próximas... Que tem noção [que se 

próxima]! (E7)  

 

No entanto, quando o cuidado e atenção são demonstrados pelo núcleo familiar à 

pessoa afetada pela hanseníase, após o conhecimento da condição de saúde, contribuem 
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positivamente para o acompanhamento e enfrentamento da doença (FELICIANO; KOVACS, 

1997; PELIZZARI et al., 2016; ROLIM et al., 2006). A entrevistada E4 revela o apoio familiar 

presente no processo de seu tratamento, mediante o cuidado e atenção dispensados pelos filhos.  

 
Não, não tem. Isso aí nesse termo aí, eles [os filhos] não me discriminaram de jeito 

nenhum! Eles me ajudaram muito, eles me davam força, né? (E4) 
 

Segundo a entrevistada E5, a hanseníase contribuiu para que ela não cultivasse 

amizades devido ao “cansaço no corpo, nos ossos...” associado à doença. No entanto, revela 

que seu comportamento sempre foi o de um estilo mais “caseira”, de não visitar a casa de outras 

pessoas.  

 

Eu acho que é normal, sabe? Porque antes de eu tá assim, de eu tá com esse problema, 

o meu comportamento também era esse, de não gostar de sair muito, não gostar de 

muita amizade fora, não gostar de casa de ninguém, porta de ninguém... [...] Sempre 

fui assim! Uma parte prejudica também [a hanseníase], porque como eu tô lhe dizendo 

eu sinto cansaço no corpo, nos ossos... E isso faz parte dela [da hanseníase]. Então às 

vezes eu quero ir em algum lugar, mas eu sinto aquele cansaço, sei lá, que eu termino 

não ir. Mas por conta dela também! Mas tem o outro lado que eu sou um pouco caseira! 

(E5) 

 

Na fala seguinte, a entrevistada E2 reforça a importância da relação que foi 

construída com os profissionais do Serviço de Tisiologia e Dermatologia Sanitária de Vitória 

da Conquista que assiste e diagnostica tuberculose e hanseníase e o apoio recebido dele no 

momento do tratamento. Bakirtief (1996) sinaliza a importância dessa construção de vínculos 

(paciente – profissionais), como estratégia para conceber confiabilidade ao tratamento. 

 
Tive [apoio], tive... Da turma aqui. [...] Fizeram tudo comigo... Ainda falaram que 

qualquer coisa que eu tivesse no tratamento da hanseníase, que eu voltaria que eles 

estariam lá me esperando. Fui abraçada mesmo, no tratamento da hanseníase! (E2) 

 

De modo a contribuir para o sucesso das ações de controle da hanseníase, é 

necessário que a equipe de saúde desempenhe uma assistência integral, considerando os 

aspectos socioeconômicos e psicossociais do modo de vida da pessoa afetada (LANA; LANZA, 

2011; BARBOSA, 2009). Apesar da fala da entrevistada E2 evidenciar o estreitamento dos 

vínculos com a equipe, o fato do serviço de saúde ser centralizado dificulta as ações de 

vigilância da hanseníase, de modo que seria necessário a descentralização para a Unidade de 

Saúde da Família (USF) no município, preconizada pelo MS, fortalecendo, dessa forma, os 

vínculos com esses serviços e contribuindo para minimizar o estigma da doença.  

A próxima categoria a ser explicitada está relacionada com aspectos de trabalho 

nomeada como áreas principais da vida. 
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6.2.6 Áreas principais da vida 

 

Fale um pouco sobre o seu trabalho antes/depois do diagnóstico de hanseníase. Como é para 

você não contribuir economicamente com sua casa? 

 

Quando abordada a categoria sobre áreas principais da vida, devido as perguntas da 

escala que estão associadas a ela, as respostas relacionam-se com questões de emprego e vida 

econômica. De acordo com Barbosa (2009), dentre os participantes de seu estudo, aqueles que 

obtiveram um escore acima de 12 pontos foi em decorrência das perguntas de 1 a 3 da Escala 

de Participação referentes ao contexto de trabalho. Ao responde-las, os entrevistados relataram 

a dificuldade para conseguirem emprego, devido à discriminação decorrente da doença. 

De acordo com a fala da entrevistada E3, o medo de transmissão da hanseníase para 

aqueles do seu ambiente de trabalho é real, além da necessidade de tempo para dedicar-se ao 

tratamento. As incapacidades físicas, advindas da hanseníase, impossibilitaram-na de continuar 

a trabalhar, e sua atitude no momento da entrevista mostrou que esse fato, afetou-a 

profundamente.  

 

 
Ô, na época mesmo que eu tive a hanseníase, eu tava acabando de me formar pra 

professora, eu tava na sala de aula com vinte e três alunos. Agora, a que eu senti ela 

não transmitia pra ninguém, não passava pra ninguém! Que se passasse, aí é claro que 

eu tinha enlouquecido, que eu tava com vinte e três crianças dentro de uma sala de 

aula... Daí eu tive que ficar afastada, depois voltei e depois saí, afastei![...] Aí eu não 

trabalho mais! Em sala de aula eu também não posso voltar mais! Das 

impossibilidades que eu fiquei, eu fiquei impossibilitada! [motivo de não trabalhar 

mais] O braço, as pernas, um pé meu não tenho, não sinto até hoje! Não tinha força 

pra fazer mais nada! [...] não tinha força pra ir pra sala de aula pra ensinar, pra fazer o 

que eu fazia! Não dava mais! [começa a ficar agitada ] (E3) 

 

No estudo de Pereira (2013) é relatado o embaraço resultante da impossibilidade de 

trabalhar, devido às incapacidades físicas, pois é diante dessas incapacidades ou das 

manifestações clínicas, como caroços, ressecamento, infiltração, perda da força muscular, etc, 

que a pessoa afetada pela hanseníase se torna desviante da “norma” e dificulta suas relações no 

trabalho, como relata as falas das entrevistadas E5 e E4. 

 

Ah, era outra coisa! Andava, trabalhava, outra coisa... Hoje em dia não, é diferente 

[tristeza na voz]! [...] Ó, nós fazia aquelas coisinhas de gesso, artesanato... eu ajudei 

muito ele [o marido], nós fazia pra vender, pintava... Vendia aqui na porta, né! [...] 

Depois não deu mais não! [...] Acho que agora eu não aguento nem fazer nada! 

Coitada! Dou nem pra fazer nada! Só dentro de casa, quando posso também! Mas é... 

Tenho vontade de lavar roupa mesmo, não lavo esfregando... Quando começa a 

esfregar, já começa os dedos fraco! Não tem força! [...] Eu sinto dormência nas mãos, 
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eu não tenho mais aquela... aquela força que eu tinha! Não tenho mais atitude pra fazer 

alguma coisa, não tenho! Eu faço pela metade! Lavar uma vasilha pra dar um brilho, 

eu não tenho, não tenho força. Lavo tudo pela metade! Sabe porquê? Porque eu não 

sou mais aquela pessoa que eu era antes! (E5) 

 

Minhas possibilidades de trabalho, todas as portas se fecharam na época. E eu passei 

até necessidade. Passei necessidade grande mesmo! [embarga a voz, começa a chorar 

enquanto fala] [...][Trabalhava] Com vendas [...] Sempre eu vendia sim, mas eu vendia 

bem pouquinha coisa. Mas eu trabalhava de doméstica, antes do diagnóstico [...] Mas... 

aí depois da doença não deu mais pra trabalhar! Até mesmo... não porque a pessoa 

descobriu, mesmo porque talvez descobriu mas não falou nada, sabe? Mas é por causa 

mesmo do gesto do olhar mesmo, por que a gente vê, por que você sabe... [...] Mas eu 

fiquei feia mesmo! Fiquei feia e fui muito, muito, muito, muito [discriminada] [...] 

Até hoje eu trabalho, as pessoas que me conhecem, as pessoas que já sabem da minha 

vida é fácil de eu trabalhar! Agora, pessoas que não me conhecem já me olham assim 

meio atravessado... Me olham atravessado ainda! Mas eu não ligo não! Mas eu fiquei 

[feia], hoje eu tô bonita, eu tô bonita em vista do que eu fiquei, né? (E4) 
 

Na fala da entrevistada E4, o que a impediu de continuar trabalhando foi a 

impossibilidade física que a acometeu após iniciar o tratamento com PQT. Durante a entrevista, 

relatou que apresentou e tratou reações hansênicas ainda na fase terapêutica. No entanto, em 

seu prontuário registrava reação hansênica após a conclusão do tratamento, revelando a 

fragilidade dos registros em prontuário. Já a entrevistada E6 não trabalhava na época que 

realizou o tratamento da hanseníase, mas, após essa intervenção terapêutica, sentiu dores nos 

nervos e juntas, mas que não a impediram de trabalhar. 

 
Quando eu tive a hanseníase eu não tava trabalhando, não! [...] Foi depois que eu 

comecei a trabalhar, trabalhar não, fazer bico. Faxina, trabalhando de doméstica... Não 

[não afetou o trabalho]. Só sentia dor nos nervos, assim, nas juntas. Ficava doendo as 

juntas, os nervos. [...] Deixei de trabalhar foi logo quando eu casei [...] (E6) 
 

A impossibilidade de trabalhar está relacionada com a minimização ou anulação da 

contribuição financeira no lar. Dentre as perguntas que constam na Escala de Participação, 

também constou das entrevistas a pergunta: “Como é para você não contribuir, economicamente, 

com sua casa?”. Todas as entrevistadas que responderam a essa pergunta (E3, E5 e E6) relatam 

quão constrangidas sentiram-se em relação a essa realidade, restando a elas apenas o 

conformismo. 

 
[pausa] Eu aprendi [a não contribuir financeiramente em casa]! [...] Mas dentro de 

casa até que deu pra mim (suspiro) manobrar, né! Deu pra mim ajeitar! Não tanto o 

que eu fazia, mas pelo menos... Não ajudo nada, mas também não... Acho que não, 

não sei se tá atrapalhando não! Ainda não perguntei, não. [...]Tenho até medo de 

perguntar e dizer que tá, e aí? (risos) (E3) 

 

Ah, é ruim demais! Por que às vezes é só o esposo que trabalha, aí fica difícil. Era, 

gostaria... [de contribuir mais dentro de casa] (E6) 

 

Não ó, mudou muito, muito, muito! [Indignação na voz]. Como é que diz? Tem que 

se conformar [de não contribuir economicamente]! Por que de querer voltar ao 
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passado que era, eu queria. Mas acontece que não posso! Já era! É um problema né? 

Um problema na minha vida! [tristeza na voz] Eu peguei um relatório agora, eu dei a 

primeira entrada [na aposentadoria]... (E5) 

  

Barbosa (2009) traz em seu estudo que a concessão do benefício de aposentadoria, 

devido à hanseníase, pode ser falha em virtude das sequelas não aparentes da doença como: 

diminuição da força muscular, perda de sensibilidade protetora e assuntos psicológicos. 

Seria pertinente que os movimentos sociais investissem na ampliação da abordagem 

desses aspectos não aparentes da doença, para concessão dos benefícios de aposentadoria, de 

modo a contribuir, minimizando a vulnerabilidade das pessoas afetadas pela hanseníase.  

A última categoria a ser apresentada refere-se à vida comunitária, social e cívica.  

 

 

6.2.7 Vida comunitária, social e cívica 

 

Fale um pouco sobre a sua vida social antes/depois do diagnóstico da hanseníase. 

 

Dentre as falas que emergiram nessa categoria, a relação baseava-se na vida em 

comunidade e religiosa, relacionando-se com a discriminação sofrida nessas áreas de suas vidas. 

Na fala da segunda entrevistada, ela percebe que a trataram de forma diferente por causa do 

escurecimento de sua pele devido à medicação (clofazimina).  

 

 
Sentia sim [tratamento diferente das pessoas]! Por que notaram a minha pele, muito 

escura. Todo mundo fazia perguntas...Eu botava chapéu de praia, por causa do sol! 

Meu maior inimigo era o sol! Escurecia mais!!! (E2)  

 

Sangi et al. (2009) pontuam sobre a estigmatização a partir de uma característica 

distinta, acarretando dificuldade da aceitabilidade no meio social, observadas tanto em relações 

próximas, como em relações distanciadas. Nas falas das entrevistadas a seguir, evidencia-se o 

estigma associado à hanseníase nos mais variados meios sociais em que estão inseridas, ainda 

que “velado”, e o sentimento de tristeza advindo desse processo.  

 
[...] você sente na cara a mudança da pessoa! Hoje eu já adaptei a muita coisa, eu já 

aprendi muita coisa! Que eu não deixo também, a doença me derrubar de vez! [...]Eu 

fui procurar psicólogo, fui procurar psiquiatra, fui procurar ajuda... Não de família, 

fui procurar ajuda de estranho! E achei! Então hoje, eu aprendi a conviver com a 

doença, eu aprendi a conviver com as pessoas! (E3) 

 

É um problema grande! [...] Cê vai no salão fazer unha, a pessoa primeiro mira você 

né! Toda... [...] já vi pessoas de eu dar as costas e depois comentar ‘será que ela tem 

não é aids?’, [...] quando eu me lembro da discriminação que eu sofri, eu choro até 
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hoje! Por que eu fui muito discriminada! Muito! Porquê discriminada nem só por 

pessoas de fora, como até parente mesmo! Né? [...] tinha parente meu que dizia ‘ah, 

não! Ela tá com doença perigosa! Ela tá com doença grave! E a gente corre o risco de 

pegar, então deixa ela lá!’ né? A gente fica muito triste com a discriminação, que é 

muito grande! (E4) 

 

E falavam [a irmã] pra mim pra não comentar [sobre a hanseníase]. Agora lá no 

trabalho, falou que eu podia voltar a trabalhar normal... Mas eu que não quis! Eu tenho 

cinco irmãos, mas só uma não falou comigo... Afastou, afastou os filhos de mim! Essa 

mesma pessoa [irmã]... Ela me magoou muito, muito, muito... As outras me 

abraçavam, e ela uma só... [...] Ela olhava a hanseníase como se fosse aqueles filmes 

de leprosos, sabe? Ela ainda era daquela cabeça... [choro] [...] Foi essa pessoa que 

afastou, que me fez eu senti...[pausa] lá embaixo! [choro] [...] Mas hoje acabou tudo! 

[...] Deus tá vendo todas as coisas! E eu tenho muita fé! [...]E hoje ela precisa muito 

de mim... Toda hora me liga, me chama, ‘vem aqui, faz isso pra mim, vem aqui’... 

[choro] (E2) 

 

Assim, as pessoas elas acham, elas acham que quem tem hanseníase é passa o risco, 

assim, toda a vida, né? Eles não acha que a pessoa se curou ou que hanseníase tem, 

assim, sem contato físico, não é pegajosa... Não tem perigo, né? Eles não sabem desses 

detalhes! E aí, eu sinto, assim, um pouco de diferença de antes pra depois da 

hanseníase, né? Algumas pessoas, é... Não é que se afastam, mas a gente percebe uma 

certa distância, né? [...] E isso foi umas das principais razões de eu estar um pouco 

afastada, da igreja... De um modo geral! (E7) 
 

Também é perceptível que, de alguma maneira, as entrevistadas aprenderam a viver 

com o estigma associado à hanseníase, seja procurando ajuda profissional ou evitando situações 

estigmatizantes. No entanto, a entrevistada E4, mesmo com acompanhamento psicológico, 

demonstra na fala abaixo o quão profundo são os prejuízos deixados pelo processo de 

adoecimento. 

 
Aí já me machuca mais, aí vai machucar dentro de mim... É o que tem de pior pra 

mim! [...] aí é melhor eu não tocar nesse assunto. É que esse aí, é a pior parte que 

tem... É a parte que eu mais quero pedir a Deus pra esquecer! [Chora muito] (E3) 
 

Ao considerar que o tratamento no município é centralizado em um único serviço e 

que não possui psicólogo na equipe, faz-se necessário a implementação de abordagem 

psicossocial para os pacientes de hanseníase. Tais necessidades psicossociais podem surgir 

durante e até no período de alta do tratamento da hanseníase, de maneira que é imprescindível 

a disponibilidade de atendimento que contemple, integralmente, as pessoas afetadas 

(ALENCAR, 2012; SANGI et al., 2009).  

Sendo o tratamento com a PQT o período que enfrenta maiores dificuldades de 

aceitação da doença e presença de atitudes estigmatizantes, o que muitas vezes acarreta em 

restrição à participação social, a Escala de Participação mostra-se de fácil utilização para ser 

empregada nesse momento, por possibilitar uma abordagem aos aspectos emocionais e facilitar 

a identificação das necessidades psicológicas (BARBOSA, 2009).  
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Adoecer de hanseníase, como já vimos, atinge as mais diversas áreas da vida da 

pessoa afetada. Na fala da terceira entrevistada, nota-se que houve diminuição das suas 

atividades e que ela correlaciona com o medo de recidiva a mudança de comportamento dos 

conhecidos e o sentimento de vergonha. 

 
Antes eu era mais ativa na igreja, assim, nas minhas coisas que eu faço de igreja, que 

são muitas! É...visitas mesmo no presídio, eu tive que afastar, coisas que não me fez 

muito bem, mas tive que afastar, né! [...] E, me impossibilitou demais, que a gente não 

tem como ir mais no presídio! [...] De vez em quando, os meninos me levam, mas a 

gente já vai sabendo que não pode, porque pode ter alguém lá dentro que tem o 

problema [a hanseníase] e eu voltar a ter de novo! [...]E os outros grupo diminui 

mesmo, as forças, até assim, tem gente que não muda muito no grupo com a gente, 

mas tem outros que já muda muito! Também a gente fica com vergonha também, né? 

(E3) 
 

A seguir, as entrevistadas relatam em suas falas que, anteriormente à hanseníase, 

suas vidas eram melhores, em relação à atuação nas atividades comunitárias e que, após a 

doença, houve modificações na participação em eventos religiosos e de lazer.  

 
Ah, antes do diagnóstico a minha vida era bem melhor, né? Bem... Eu era bem mais 

ativa, né? Depois... Agora tem os limites pra quase tudo, né? E... Assim, até mesmo 

pra minha vida religiosa mudou. Mudou muito. Que antes eu frequentava muito as 

igrejas e depois da hanseníase eu tenho ido pouco, né? (E7) 

 

A entrevistada E7 atribui essa mudança às limitações decorrentes da hanseníase, 

uma vez que a mesma tem incapacidades físicas instaladas (avaliada na pesquisa com GIF=2). 

Segundo Goffman (1988), a presença de sinais corporais visíveis fortalece o estigma, atribuindo 

valor negativo a quem a possui. Decorrente dessas situações de estranhamento frente às marcas 

da hanseníase, a pessoa afetada pode preservar-se do enfrentamento de situações que gerem 

vergonha pra si ao ser excluído no meio social (PEREIRA, 2013). Observa-se essa atitude 

também nas falas das entrevistadas a seguir.  

 
Eu era uma pessoa assim, muito alegre. [...] eu era fã de um bingo! Se falasse que 

tinha um bingo lá em Planalto [cidade vizinha], eu fazia um sacrifício danado, mas eu 

ia, né? [...] Eu era muito ativa pra isso aí. Eu gostava, tinha... ‘Ah x, tem... fulana de 

tal vai casar!’, mandava o convite, eu ‘ai, eu vou correr, vou trabalhar, vou comprar 

um roupa, né? Pra ir nessa festa! Vou dar uma arrumada no cabelo, dar uma arrumada 

na unha...’ Hoje não! [...] a gente vai criando aquele complexo na gente mesmo, e vai 

ficando mais recuada num canto. (E4) 

 

Porque é como diz o dizer... Eu não sou daqui! Meu pessoal é do norte! De Sergipe, 

da Paraíba... [...] de Fortaleza [...] Aí eu vivo infeliz! Tem o quê? Vinte e pouco... [...] 

E pro lado de lá eu não consegui ir ainda! [...] [voz embargada]. [...] [antes do 

diagnóstico da hanseníase[...] eu viajei! Foi uma festa! Voltei. De lá pra cá, foi que eu 

mudei pra aqui [atual casa], quando eu mudei pra cá que eu tava com esse problema 

[a hanseníase], aí pronto. Não viajei mais pro lado de lá! Só entro em contato assim 

por telefone, sabe? [...] Então eu precisava de visitar os parentes, dar uma viajada... 

Mas eu tenho um pouco de dificuldade também, né?! Então eu fico por aqui! (E5) 
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A sétima entrevistada revela no seu discurso o quanto é significante o apoio da 

família, além do auxílio que a informação desencadeia na relação, tornando o processo de 

adoecimento mais fácil. Sangi et al. (2009), trazem que os vínculos familiares, refletido no amor 

entre os membros, se sobressai às vivências de afastamento e preconceito, pois provém 

segurança às pessoas afetadas. 

 
Com a família minha não, minha família é... A gente tem conversa muito aberta, né? 

A gente conversa muito a esse respeito, todos já sabem de tudo sobre a hanseníase. 

Tudo né? Por que eu já não sou a primeira da família. Teve meu irmão e um tio meu. 

E também um primo. Antes de mim, todos antes de mim. Então eles já tavam, assim, 

muito bem informados, né? E por isso, acho que por isso... e também pela a 

consideração que a gente tem, né? Na família, né? É o amor, né? (E7) 

 

Todas as entrevistas se mostraram de grande valor e reforçaram a importância da 

utilização da Escala de Participação para a abordagem psicossocial das pessoas afetadas pela 

hanseníase. Nessa segunda fase, na qual buscava-se a compreensão da restrição à participação 

social em que essas pessoas estavam inseridas, percebeu-se que a escala abrange para além das 

questões relacionadas ao que ela se propõe (pessoas afetadas pela hanseníase, ou outras 

condições estigmatizantes, ou deficiências). Na fala abaixo, da sexta entrevistada, percebeu-se, 

ainda na aplicação da escala, tratar-se de uma questão que a incomodava profundamente, pois, 

quando questionada sobre os motivos da restrição, de imediato deu uma resposta contraditória, 

mas depois sentiu-se à vontade para revelar o motivo real das suas restrições. 

 
Normal, como era do mesmo jeito! [...] É porque eu participava da igreja e saí. 

[Começa a chorar] Não [foi por conta da hanseníase] Foi motivo meu, mesmo. (E6) 

 

Nessa entrevista buscou-se fortalecê-la e para que se sentisse confortável desligou-

se o gravador. Nesse momento, ela chorou bastante. Foram-lhe fornecidos o telefone e endereço 

do plantão psicológico de uma universidade, observando-se que, nesse momento, se mostrou 

bastante interessada.  

Barbosa (2009) sinaliza a relevância da aplicação da Escala de Participação 

associada com comportamento adequado. Capacidade de escuta do entrevistador e ambiente 

propício são elementos que possibilitam boa relação entre entrevistado e entrevistador e 

favorecem momento de escuta tão necessário a essas pessoas. Apesar do manual indicar que 

não é preciso treinamento para utilização da escala, percebe-se a necessidade do 

desenvolvimento da postura citada acima e de um treinamento prévio que possibilite habilidade 

para se reconhecer as necessidades apresentadas pelo entrevistado.  

O estudo permitiu a concordância com estudos de Barbosa et al. (2008) e Barbosa 

(2009), ao demonstrar que a utilização da Escala de Participação torna-se valorosa quando é 
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um instrumento de fácil aplicação e possibilita a identificação de abordagem individual ou em 

grupo. 

 

6.5.8 Limitações do estudo 

 

Considera-se como uma das limitações desse estudo o não alcance da abordagem 

de toda a população na fase dois, pois perdeu-se a variedade de classificações da restrição, 

inclusive a de uma única pessoa que havia sido classificada como extrema restrição na primeira 

fase do estudo.  

Uma outra limitação foi a restrição de se perguntar na entrevista apenas o que 

representou problema para a pessoa afetada, pois, dessa forma, em algumas categorias apenas 

uma ou duas pessoas responderam a questão relacionada com a categoria, enquanto em outras 

os discursos foram longos e variados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Com a conclusão deste trabalho, percebe-se que os primeiros passos foram dados 

para a compreensão dos motivos da restrição à participação social em pessoas afetadas pela 

hanseníase. Muito ainda precisa ser feito para ampliar a escuta das pessoas afetadas pela doença. 

Elas muito têm a contar, se amparadas e acolhidas com interesse, como pessoas que precisam 

de apoio e afetividade.  

A Escala de Participação, como propõe o manual de elaboração, consegue 

dimensionar as restrições à participação das pessoas afetadas pela hanseníase. Torna-se uma 

ferramenta de aproximação, se incorporada no serviço de saúde, para compreensão do processo 

de adoecimento e permite traçar medidas de enfrentamento para os problemas apresentados 

dentro das dimensões a que ela se propõe. 

A abordagem qualitativa para compreensão dos motivos da restrição, a partir do 

roteiro construído nesse estudo, permitiu avaliar qual domínio está afetado e se há relação entre 

a hanseníase e a restrição. Verifica-se que os domínios mais afetados nas pessoas entrevistadas 

foram de “Relações e interações interpessoais”, seguido de “Vida comunitária, social e cívica” 

e “Áreas principais da vida”. Os discursos demonstravam que os motivos da restrição nesses 

domínios foram o estigma sofrido devido à hanseníase e a impossibilidade de executar 

atividades laborais, em decorrência de incapacidades físicas ou presença de reação hansênica. 

Dessa maneira, reforça-se a necessidade de atividades que promovam o 

conhecimento sobre a hanseníase, o tratamento e a cura, bem como, sobre as consequências 

físicas, os prejuízos psicológicos decorrentes da exclusão social, da discriminação, da 

invisibilidade imposta a essas pessoas em consequência da doença. É necessário incentivar a 

autonomia das pessoas afetadas pela hanseníase no município, encorajá-las e elevar a sua 

autoestima. 

Para tanto, espera-se que este estudo forneça subsídios para: a promoção da 

descentralização do atendimento às pessoas afetadas pela hanseníase, a utilização da Escala de 

Participação, na rotina de atendimento, e a elaboração de um protocolo para referenciar os 

indivíduos com necessidades psicológicas e sociais, garantindo, assim, a integralidade do 

cuidado. 
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