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ABSTRACT

Leprosy is characterized as endemic in Brazil, registering on average
47,000 new cases anually. The alarming number of cases leads to a
reflection on the caused consequences not only by their own physical
disabilities in the hands, feet and eyes resulting from the involvement
of the peripheral nerves, but on the social exclusion suffered by carriers
that is a result of disabling and stigmatizing consequences of disease.
To analyze the restriction to social participation in people affected
by leprosy in the participants of self-care groups in the metropolitan
region of Recife. Cross-sectional study with 56 participants of selfcare groups in the metropolitan region of Recife using the scale of
social participation.The results show extreme importance where 32
cases, which represents the percentage of 65.3% of the participants,
have some degree of social restriction, where of these 32 cases, 10
have severe restrictions. The instrument used to assess the social
participation of the participants demonstrates the high prevalence of
stigma in the lives of individuals. Thus, the impact of the disease on
the psychological, social and work environment is often associated
with the disabilities and deformities caused by the disease.
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INTRODUÇÃO

contar dedos a 6m. Na mão, pode apresentar lesões

A hanseníase, antes conhecida como lepra, é uma

tróficas ou traumáticas, garras, reabsorção ou mão

das doenças mais antigas e citadas da história.

caída. Nos pés, pode apresentar igualmente lesões

Caracteriza-se

tróficas ou traumáticas, garras, reabsorção e

por

ser

uma

doença

infectocontagiosa crônica causada pelo bacilo

também pé caído e contraturas do tornozelo4.

que

se

manifesta

A hanseníase se caracteriza como endêmica no

sinais

e

sintomas

Brasil, registrando-se, em média, 47 mil casos

dermatoneurológicos, como lesões na pele e nervos

novos anualmente, e é o país com o segundo maior

periféricos

número absoluto de casos no mundo, atrás apenas

Mycobacterium

leprae

principalmente

por

de

olhos,

membros

superiores

e

inferiores1.

da Índia. O Brasil ainda tem como característica ser

O M. leprae apresenta alta infectividade e baixa

o único país que não conseguiu eliminar a doença e

patogenicidade, ou seja, infecta muitas pessoas,

o que concentra mais casos novos dela a cada ano5.

porém poucas adoecem. A principal via de

Aproximadamente

transmissão é pelas vias aéreas superiores, no

diagnosticados anualmente no país já apresentam

entanto, para que ocorra, é necessário um contato

grau de incapacidade I e II2.

direto com a pessoa doente não tratada1.

Esse número alarmante de casos detectados da

O bacilo M. leprae possui um tropismo neural que é

doença e com o registro do alto número de

responsável pelo alto potencial incapacitante da

pacientes já diagnosticados com incapacidades leva

doença. Portanto, a hanseníase sem tratamento ou

a reflexão sobre as consequências causadas não

tratada

e

apenas pelas próprias incapacidades físicas nas

incapacidades importantes nos portadores. Por isso

mãos, pés e olhos resultantes do comprometimento

quando

identificadas

dos nervos periféricos e sim, sobre a exclusão social

precocemente, antes da presença de danos neurais

sofrida pelos portadores que é decorrente das

mais graves, a instalação de incapacidades pode ser

sequelas incapacitantes e estigmatizantes da doença

evitada. O grau de incapacidades passa a ser

sofrida por eles. Sendo assim, isso irá trazê-los

determinado a partir da avaliação neurológica de

problemas como diminuição da capacidade de

olhos, mãos e pés e tem seu resultado expresso em

trabalho, limitação da vida social, discriminação,

valores que variam de 0 a II2,3.

problemas psicológicos, ou seja, uma restrição da

No grau 0, o paciente não apresenta nenhuma

participação social que vai ao encontro da

incapacidade física. O grau I refere-se à perda da

manutenção milenar do preconceito da patologia1.

sensibilidade protetora, tanto dos olhos como dos

Esse estigma, que acontece por não estar dentro dos

membros superiores e inferiores. O portador de

padrões sociais aceitos como normais, irá produzir

hanseníase de grau II pode apresentar lagoftalmo

um descrédito amplo na vida do indivíduo,

e/ou ectrópio, triquíase, opacidade corneana central,

incluindo

acuidade visual menor que 0,1 ou incapacidade de

depreciação, isolamento social, baixa autoestima

tardiamente,
essas

gera

complicações

deformidades
são

o

23,3%

autoestigma

dos

casos

(vergonha,
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pelo portador da doença) aliado à deterioração da

dos portadores da doença e um deles é a Escala de

saúde individual do paciente6.

Participação

É importante salientar a importância das ações de

mensurar essa participação em pessoas afetadas

controle para a redução dos casos, tais como:

pela hanseníase, possibilitando a quantificação das

detecção oportuna de novos casos; tratamento com

restrições à participação social percebidas ou

o

de

experimentadas por essas pessoas acometidas pela

contatos

doença11,13,14. Essas áreas de participação social

esquema

poliquimioterápico;

incapacidades

e

vigilância

prevenção
dos

Social,

casos,

implementação da educação em saúde, que é

interpessoais, domésticas e educacionais da vida

realizada nos Grupos de Autocuidado (GACs) para

diária que qualquer pessoa, independente de sua

as medidas de controle, minimização e até

saúde, idade, sexo ou classe social experimenta, em

prevenção das consequências da doença8.

maior ou menor grau11,12,13,14.

há

um

incentivo

para

a

econômicas,

visa

incluem:

forma,

sociais,

nesses

domiciliares7. Aliado a isso, está a importância da

Desta

áreas

que

cívicas,

METODOLOGIA

corresponsabilidade dos participantes com o seu

Trata-se de um estudo transversal. Realizado na

próprio tratamento através de uma série de cuidados

cidade do Recife e região metropolitana – PE em

e exercícios simples com enfoque na face, nas mãos

oito serviços de saúde de referência para o

e nos pés, que são os locais mais afetados pela

tratamento da hanseníase. Foram convidados a

doença8.Por isso, a educação em saúde visa a

participar do estudo, os pacientes que participam

promoção da saúde e,

a

dos grupos de autocuidado destes serviços. Foram

prevenção de incapacidades através dos exercícios e

56 participantes (número total de participantes de

orientações,

questão

todos os grupos de autocuidado, desses 56, 32 são

psicossocial dos integrantes através da troca de

do Hospital Otávio de Freitas, 12 da Policlínica

experiência

Clementino Fraga, 6 da Policlínica Albert Sabin, 5

mas
e

de

também

consequentemente,
auxilia

conhecimento

a

entre

eles,

almejando assim a atenção integral9,10.

da Policlínica do Cabo e 1 da Policlínica Salomão

O objetivo do presente estudo é analisar a restrição

Kelner. A coleta de dados foi feita por meio do

à participação social em pessoas atingidas pela

Grupo de Pesquisa e Extensão Sobre Cuidado,

hanseníase nos participantes dos Grupos de

Práticas Sociais e Direito à Saúde das Populações

Autocuidado da Região Metropolitana do Recife

Vulneráveis

(RMR).

Senhora das Graças (FENSG)/Universidade de

A hanseníase é uma patologia que necessita de uma

Pernambuco (UPE), em parceria com o Movimento

atenção integral, sendo este um ponto chave na

de Reintegração das Pessoas

prevenção da doença e das incapacidades, como

Atingidas pela Hanseníase (MORHAN). Ambos os

também

projetos

no

enfrentamento

das

restrições

(GRUPEV) da Faculdade

são

financiados

pela

Nossa

Netherlands

psicossociais dos pacientes. Para isso, alguns

Hanseniasis Relief (NHR), uma organização não-

instrumentos foram implementados no tratamento

governamental holandesa que combate a hanseníase
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em 14 países ao redor do mundo15. A amostra foi

contato social, o que os caracteriza por maior risco

por conveniência. A coleta de dados ocorreu a partir

de exposição18.

da aplicação da Escala de Participação Social, no

A idade variou entre 15 e 76 com média de 51 anos

período de outubro de 2015 a agosto de 2016.

e mediana de 50 anos. Em relação à faixa etária dos

A escala de participação social utiliza o conceito de

que participaram do estudo, 41 a 50 anos

“par”, com o objetivo de excluir diferenças na

representam 33,3 % da amostra, seguidos pela faixa

participação resultantes de gênero, classe social e

etária de 60+ que representam 29,5 %, 31 a 40 anos

econômica. Aconselha-se que o paciente se

que representam 17,6 %, 51 a 60 anos com 15,6 %

compare

“hipotético”

e 10 a 20 anos, ao lado de 21 a 30 anos com 2%

semelhante a ele quanto ao sexo, idade e nível

cada. A faixa etária mais prevalente está incluída

socioeconômico ao responder às perguntas4.

como uma das faixas etárias economicamente ativa,

Os dados obtidos através da aplicação da escala

onde este achado se repete em muitos estudos

foram organizados e tabulados em planilhas no

realizados no Brasil16-19, o que representa um

software Office Excel e discutidos à luz da

problema socioeconômico devido a relação da

literatura de referência em hanseníase e prevenção

doença

de incapacidades.

consequentemente do vínculo empregatício.

O

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética

A classificação operacional foi identificada em 47

em Pesquisa da Universidade de Pernambuco e

dos 56 participantes do estudo onde 43 casos o que

aprovado

CAAE:

representa 91,5 % eram Multibacilares (MB)

24821313.4.0000.5192. Os sujeitos do estudo

(dimorfa e virchowiana) e 4 casos representando

tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e

8,5 % da amostra eram de Paucibacilares (PB)

Esclarecido, que assinaram, expressando seu desejo

(indeterminada e tuberculóide).

de participar da pesquisa, atendendo aos princípios

número de casos multibacilares trazem uma

éticos, conforme Resolução 466/2012 do Conselho

situação

Nacional de Saúde.

representarem os casos bacilíferos da doença, ou

RESULTADOS E DISCUSSÃO

seja,

Dos 56 pacientes participantes do estudo 32 (57%)

transmissão a indivíduos susceptíveis.

eram do sexo masculino e 24 (43%) eram do sexo

Em relação ao grau de incapacidade, foram obtidos

feminino, indo ao encontro das informações de que

resultados de 32 pacientes do estudo onde: grau 0

a hanseníase tem maiores coeficientes de detecção

teve 1 caso (3,2 %), grau I: 10 casos (31,2 %) e

de casos no sexo masculino, percebendo-se uma

grau II: 21 casos (65,6 %). Esses números elevados

tendência da doença por esse gênero16-17. Embora

de incapacidades grau I e grau II, mostram

ainda não se tenha achados na literatura sobre uma

dificuldades do serviço na estratégia de controle da

justificativa definida para tal predomínio, o que

hanseníase e suas complicações refletindo em um

a

um

“par

com

real”

ou

número

com

de

aqueles

o

alerta,
que

afastamento

devido

social

e

Esse elevado
a

apresentam

esses
potencial

tipos
de

pode ser relevante é que os homens têm maior
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diagnóstico tardio dos casos, ocasionando as

aplicação da escala se faz de relevante importância

evitáveis sequelas incapacitantes.

para o enfrentamento das restrições psicossociais

A avaliação da Escala de Participação dos GACs

em que o portador da doença vivencia.

trouxe os seguintes resultados: sem restrição
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