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RESUMO 
 
Este estudo teve por objetivo analisar as percepções e práticas de pacientes 
hansênicos e profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) dentro do Grupo 
de Mútua Ajuda com Ênfase no Autocuidado (GMAEAC), voltada para a prevenção 
de incapacidades, em um município endêmico situado na Baixada Fluminense, no 
Estado do Rio de Janeiro. Tal estratégia foi moderada pela fisioterapeuta do Pólo de 
Hanseníase local. A pesquisa foi participativa e os sujeitos foram os pacientes e ex-
pacientes hansênicos adscritos e profissionais de saúde, de uma unidade da ESF, 
tendo como critério de inclusão os que assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido e que freqüentaram o grupo por mais de 75% das sessões. Os dados 
foram analisados, agrupados e categorizados para melhor interpretação sob a 
técnica da triangulação metodológica incluindo assim análises qualitativas e 
quantitativas das informações colhidas entre os participantes, através de entrevistas, 
questionários e observação dos comportamentos durante o processo, sob o olhar de 
referenciais teóricos. Os resultados com relação à prevenção de incapacidades 
apresentaram um significado pequeno, dada a forma de aplicação da estratégia, que 
não conseguiu se desvencilhar das dúvidas e incertezas sobre uma doença tão 
complexa, no entanto, ultrapassaram o limite previsto quando abriram espaço para 
um contexto muito mais amplo: a vigilância e o diagnóstico precoce. Medidas devem 
ser pensadas para ações de promoção e proteção à saúde que respeitem o 
imaginário coletivo e os significados da doença para a população. 
 
Palavras-chave: Hanseníase, Lepra, Educação em Saúde, Educação Permanente. 
 
  
  



 

Abstract 
 
This study aimed to analyze the perceptions and practices of leprosy patients and 
professionals of the Family Health Strategy (FHS) within the Group of Mutual Aid with 
Emphasis on Self Care (GMAEAC), focused on the prevention of disability in a 
municipality located in endemic lowlands, in the state of Rio de Janeiro. This strategy 
was facilitated by physiotherapist Pole Leprosy site. The research was participatory 
and subjects were patients and ex-leprosy patients serfs and health professionals, a 
unit of the ESF, with the inclusion criteria who signed the consent form and who 
attended the group for more than 75% of the sessions. Data were analyzed, grouped 
and categorized for better interpretation under the technique of methodological 
triangulation thus including qualitative and quantitative analysis of information 
collected from participants through interviews, questionnaires and observation of 
behavior during the process, from the perspective of theoretical frameworks. The 
results regarding prevention of disabilities had little significance, given the form of 
implementation of the strategy, which failed to shake the doubts and uncertainties 
about a disease as complex, however, exceeded the limit provided when opened 
space for a context very broader: surveillance and early diagnosis. Measures should 
be thought to promotion and health protection that respect the collective imagination 
and the meanings of illness to the population. 
 
Keywords: Leprosy, Leprosy, Health Education, Continuing Education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O Pólo de Hanseníase em Duque de Caxias, município do Estado do Rio de 

Janeiro, considerado endêmico pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tem a 

responsabilidade de prestar apoio técnico às equipes do Programa de Saúde da 

Família (PSF) de seu território. Neste Pólo, há quatro anos, venho atuando na 

prevenção de incapacidades, na condição de Fisioterapeuta. Lá, entrei em contato 

com técnicas de grupo desenvolvidas para incrementar e apoiar o tratamento dos 

pacientes atendidos. 

Desde outubro de 2011 venho realizando um trabalho de grupo na Estratégia 

Saúde da Família (ESF), reunindo pacientes e ex-pacientes hansênicos, familiares, 

profissionais de saúde do Pólo e das equipes. O objetivo deste grupo é ampliar, de 

modo geral, o conhecimento sobre a doença, a forma de controlá-la e trabalhar o 

autocuidado através da educação em saúde numa perspectiva mais humanizada e 

reflexiva.  

Este trabalho inclui uma revisão bibliográfica sobre a Hanseníase e seu 

Programa de Controle, lançado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1991 sob 

recomendação da OMS, com um olhar direcionado à ESF, abordando a importância 

da atuação em rede para a prevenção de incapacidades. Apresenta as ações do 

modelo tradicional e o enfrentamento da Hanseníase em um município do Estado do 

Rio de Janeiro, com ênfase numa nova abordagem de acompanhamento dos 

pacientes, que preconiza maior envolvimento dos profissionais de saúde e que 

extrapola os limites do modelo biomédico: O Grupo de Mútua Ajuda com Ênfase no 

Autocuidado (GMAEAC). 

Em seguida, apresentamos a metodologia utilizada na pesquisa e por fim são 

discutidos os resultados da investigação, seguindo-se as considerações finais que 

apontam para uma ação terapêutica grupal na prevenção de incapacidades com 

resultados que atingiram um perfil mais ampliado, alcançando a vigilância, porém 

crítico, principalmente quanto à forma de aplicação da estratégia em se falando de 

educação em saúde. 

 



 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Analisar as percepções e as práticas desenvolvidas por pacientes hansênicos 

e profissionais da ESF com base na experiência do grupo de mútua ajuda com 

ênfase no auto cuidado (GMAEAC).  

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar o conhecimento sobre a doença e as práticas de prevenção dos 

profissionais participantes do GMAEAC. 

Identificar as práticas de autocuidado dos pacientes antes e depois do 

GMAEAC. 

Descrever a experiência do GMAEC e apontar fatores facilitadores ou 

dificultantes na aplicabilidade da estratégia. 

 

 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

 

O GMAEAC contribui para o enfrentamento da Hanseníase na ESF em Duque 

de Caxias? 

Características da Hanseníase 

A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que pode levar às 

incapacidades físicas e deformidades. Atua através de processos inflamatórios pela 

ação de bacilos nos nervos periféricos, assim como também pela resposta 

imunológica do organismo, ou ambos. É uma patologia milenar, transmitida de 

pessoa a pessoa, e está associada a um forte estigma social que dificulta seu 

enfrentamento. Mesmo após ter recebido a “alta por cura”, o preconceito ainda recai 

sobre vários pacientes (BRASIL, 2001a). 

Na história do mundo encontramos a Hanseníase conhecida como Lepra até 

o século XIX. Ela é citada como maligna há mais de 4.000 anos em um papiro 



 

egípcio e reaparece na Bíblia, que reforça essa idéia e, propaga o preconceito como 

doença mutilante. Em 1864 o Dr. Gerard Amuer Hansen, médico norueguês, 

descobre e descreve o agente causal. Mais tarde a doença passa a ser chamada 

Doença de Hansen, em sua homenagem (CASTRO SANTOS, 1990).  

O bacilo de Hansen (Mycobacterium leprae) tem reprodução lenta e pode 

levar até cinco anos para o indivíduo apresentar os primeiros sinais ou sintomas. É 

transmitido através da respiração. O contato direto e prolongado com a pessoa 

doente, em ambiente fechado, com pouca ventilação e ausência de luz solar, 

aumentam a chance da transmissão (BRASIL, 2008a; BRASIL, 2008b). No entanto a 

OMS (2005) em um breve histórico sobre a doença afirma que o modo de 

transmissão do bacilo da hanseníase permanece indeterminado. 

Na Hanseníase ocorre espessamento dos nervos, ocasionando dores, 

hipoestesia/anestesia e/ou paresia/plegia. A avaliação do grau de incapacidade é de 

total relevância no programa de controle da doença, por sua relação com a 

qualidade de vida (CASTRO et al., 2009). 

O tecido invadido pelos bacilos de Hansen pode responder de várias 

maneiras sendo capaz de levar à deformidade física. As chamadas lesões primárias, 

causadas pelo contato direto no nervo ou processos inflamatórios, vão desde a 

forma leve, sem causar alterações funcionais, até a forma agressiva onde há 

destruição importante do nervo e consequentemente severas alterações em sua 

função. Já as lesões secundárias, provêm da anestesia provocada no tecido e/ou 

paralisias motoras como as úlceras plantares ou anquiloses (BRASIL, 2001a e b). 

Quando o diagnóstico é feito tardiamente ou a doença não é devidamente 

tratada, ela pode ser extremamente incapacitante.  

Após confirmação diagnóstica (ou mesmo antes, com intuito de respaldá-la), é 

feito o exame dermatoneurológico para deficiências ou incapacidades físicas, 

definindo graus de incapacidade que variam de 0 a 2. O paciente deve ser 

acompanhado e orientado conforme suas necessidades e ser reavaliado no mínimo 

a cada três meses.  

Até as décadas de quarenta e cinquenta do século XX, antes da utilização da 

poliquimioterapia com Dapsona, o meio encontrado para proteger a sociedade e 

manter o controle sanitário era isolar o paciente. Dessa forma, foram criados 

espaços de segregação e confinamento chamados leprosários. Na reclusão 

compulsória os indivíduos infectados eram afastados do convívio com a família e 



 

frequentemente abandonados; muitos  acreditavam ser a doença um castigo de 

Deus (SALAZAR, 2000).  

O tratamento da Hanseníase hoje é feito em regime ambulatorial e tem como 

base o esquema de poliquimioterapia via oral, padronizada (PQT/OMS) de acordo 

com a classificação clínica podendo durar de seis meses a um ano, salvo em 

situações de intolerância, onde são aplicados esquemas alternativos. À terapia 

medicamentosa específica acrescentam-se outras, destinadas às reações adversas, 

prevenções de incapacidades, correção de deformidades e assistência psico-social 

(RIO DE JANEIRO, 2010; BRASIL, 2010a). 

No entanto, o isolamento social ainda é fomentado pelas deformidades e 

incapacidades físicas causadas pela enfermidade; o medo e a discriminação geram 

danos psíquicos, morais e sociais (BRASIL, 2008c). Monteiro (1993) mostra-nos o 

estigma e o preconceito como heranças medievais da Hanseníase, pois naquela 

época, quando houve a maior incidência da doença, o medo era inspirado não por 

ser uma doença epidêmica ou pela proximidade da morte e sim pelo símbolo da 

doença ultrajante e marginalizante que atacava a integridade externa do corpo e que 

para que a sociedade mantivesse o controle sobre ela, incluindo aí a figura da Igreja 

principalmente, impunha-se a marcação do indivíduo com vestes especiais e 

sinalizadores sonoros que anunciassem a presença do “leproso”, consagrando 

assim a morte social da pessoa. Desta forma, séculos de estigmatização, acabaram 

por introjetar e fixar conceitos errôneos sobre a doença na população. 



 

2 O ENFRENTAMENTO DA DOENÇA NO BRASIL 
 

 

Pelo fato da Hanseníase ser infecto-contagiosa e ter deixado sua marca em 

todos os continentes, existe uma mobilização das autoridades ligadas à saúde em 

extinguir este mal que ainda assombra nações que trazem como maior prevalência 

as regiões de bolsões de pobreza (MONTEIRO, 1993).   

É uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória em 

todo o território brasileiro. Na ocorrência do diagnóstico, utiliza-se a ficha de 

notificação e investigação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação/SINAN 

(BRASIL, 2008d; BRASIL, 2010a). 

O Brasil é considerado um país endêmico pela OMS apresentando incidência 

de mais de 1/10 mil habitantes em algumas regiões (SILVEIRA, 2006; O Globo, 

2010). Sua prevalência está acima do esperado para todas as faixas etárias, 

inclusive a pediátrica (BARBIERI, 2009). Mais de 23% dos casos apresentam graus 

de incapacidade física comprometedores (graus I e II) necessitando, assim, maior 

tempo de acompanhamento e consequentemente maior custo à sociedade (BRASIL, 

1999, 2008e, 2008f). 

No entanto, temos avançado ao longo do tempo no enfrentamento da doença 

através do setor saúde. Desde o início do século XX as grandes endemias 

“forçaram” o desenvolvimento de políticas e programas para permitir modernização e 

enriquecimento da Nação. 

Segundo Santos, Faria e Menezes (2008), as primeiras disposições 

normativas que classificavam a Hanseníase, no Brasil, como um problema de saúde 

pública e de notificação compulsória, datam de 1902 com as Instruções para o 

Serviço de Higiene de Defesa da Capital da República. Em 1904 foi acrescentado 

um novo regulamento do Serviço Sanitário incluindo novas doenças e ficando esses 

serviços agora a cargo da União. No entanto, com o aumento da propagação da 

doença no país, o Departamento Nacional de Saúde Pública, em 1922, apóia a 

Primeira Conferência Americana da Lepra, incluindo a participação de países 

europeus, realizada aqui no Brasil. Só na década de quarenta é que o Serviço 

Nacional da Lepra mostrou efetivo processo de documentação de forma mais 

metódica e ampla na luta contra a Hanseníase.  



 

De 1940 a 1960, com a descoberta da sulfona (dapsona) pela comunidade 

científica, foi-se abolindo o isolamento compulsório e o tratamento passou a ser 

ambulatorial. Houve nova modificação nas políticas de controle da Hanseníase que, 

além do tratamento medicamentoso, enfatizava a descentralização do atendimento, 

aumento da cobertura populacional, controle dos contatos e ações de educação em 

saúde. Já em 1964, após a Campanha Nacional da Lepra, a responsabilidade do 

Programa de Hanseníase passa da União para os Estados (SANTOS, 2008). 

Em 1976 novas estratégias são incorporadas, ampliando o tratamento: 

educação em saúde mais valorizada, aplicação de vacina BCG, acompanhamento 

dos contatos e a prevenção das incapacidades físicas. Em 1980, a Organização 

Mundial de Saúde recomenda a poliquimioterapia (PQT) de acordo com as formas 

de classificação da doença, reforçando a importância do diagnóstico precoce, 

vigilância dos contatos, prevenção e tratamento das incapacidades (EIDT, 2004). 

Em 1991, o Brasil pactuou com a OMS o Programa Nacional de Eliminação 

da Hanseníase, durante a 44ª Assembléia Mundial de Saúde e teve como meta uma 

taxa de prevalência menor que 1/10 mil habitantes. Este pacto foi renovado em 2000 

e prorrogado até 2005, pois o Brasil não alcançou a meta neste período (OMS, 

2005). Em março de 2004, o Programa Nacional, agora denominado de Controle da 

Hanseníase, foi reestruturado e alçado à condição de prioridade de gestão do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2005a; SILVEIRA, 2006). 

De 2006 a 2010 desenvolveu-se o Plano Estratégico para Eliminação da 

Hanseníase em nível municipal. Este Plano mostrava como estratégia, a decisão 

política do governo brasileiro em alcançar baixos níveis endêmicos assegurando que 

as atividades de controle da doença, estivessem disponíveis e acessíveis a todos os 

indivíduos, nos serviços de saúde mais próximos de suas residências (BRASIL, 

2006). 

No entanto, segundo Lockwood e Suneetha (2005) a OMS já publicava em 

2005: 
“O sucesso da poliquimioterapia criou a base na qual o conceito de 
eliminação foi desenvolvido”. “... O conceito de eliminação se baseou na 
hipótese que ao chegar a uma taxa de prevalência de < 1 por 10.000 
habitantes, a transmissão da Hanseníase na comunidade seria 
interrompida, porém, apesar desse avanço, o coeficiente de detecção de 
casos novos continua estável nos países com maior taxa de endemicidade 
para Hanseníase, como Brasil e Índia. Isso sugere que a transmissão não 
foi controlada adequadamente somente com antibióticos.  



 

A combinação de evidências epidemiológicas e biológicas sugere que a 
Hanseníase não poderá ser eliminada somente através da 
poliquimioterapia”. 

 

Hoje o Plano Nacional de Saúde, previsto para orientar a gestão federal no 

período entre 2012 a 2015, prevê como meta apenas reduzir em 44% o coeficiente 

de prevalência da Hanseníase até 2015, passando de 1,75/10.000 habitantes para 

0,98/10.000 habitantes (BRASIL, 2011). 

 

 

2.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E O PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE 

DA HANSENÍASE  

 

A Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990), define Vigilância Epidemiológica 

(VE) como: “um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes ou condicionantes da 

saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar ou adotar as medidas 

de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Ela se desenvolve através da 

“coleta, processamento, análise e interpretação dos dados referentes aos casos de 

hanseníase e seus contatos. Deve ser organizada em todos os níveis de atenção de 

modo a garantir informações acerca da distribuição, da magnitude e da carga de 

morbidade da doença nas diversas áreas geográficas”. Na ESF ela propicia o 

acompanhamento rotineiro das principais ações estratégicas para o controle da 

hanseníase sendo necessário o conhecimento do território, das formas como os 

espaços são organizados, e as relações sociais vivenciadas, visando interromper a 

cadeia de transmissão da doença (BRASIL, 2009). 

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) definido pela 

Portaria nº 3.125, de 7 de outubro de 2010 estabelece atualmente as Diretrizes para 

sua Vigilância, Atenção e Controle. Dirige um olhar especial para o fortalecimento 

das ações de vigilância epidemiológica e para a organização da rede de atenção 

integral. Inclui a promoção da saúde baseada na comunicação, educação e 

mobilização social. Orienta várias ações, articuladas e integradas, que viabilizam 

atendimento aos pacientes nas suas necessidades e direitos, sem perder de vista o 

desafio da descentralização. Valoriza o diagnóstico precoce de casos, seu 

tratamento e cura, visando eliminar fontes de infecção e evitar seqüelas. O Ministério 



 

da Saúde (MS) disponibiliza uma página na internet, o “Portal da Saúde”, ofertando 

informações sobre a doença, dando apoio ao PNCH. 

Cabe chamar a atenção para o fato de que o PNCH preconiza que estas 

diretrizes sejam aplicadas principalmente na atenção básica e em especial na ESF 

por ser esta uma política nacional com potencial de reorganizar os modelos de se 

“fazer saúde”. Na atenção primária, ao profissional da saúde cabe atender inúmeras 

enfermidades, promover a saúde e, estimular o autocuidado (TAVARES, 1996).  

 

 Prevenção de incapacidades 

Para Gonçalves (1979) e Alves (2010) incapacidades são alterações 

anatômicas ou fisiológicas que, no paciente hansênico, podem limitar ou dificultar, 

de forma total ou parcial, de modo permanente ou não, uma tarefa e/ou convivência 

social normais. Assim, a sua prevenção está diretamente ligada não só aos danos 

físicos como aos emocionais, espirituais e sócio-econômicos podendo ocorrer 

mesmo depois de instalada, visando minimizar complicações.  

A prevenção de incapacidades em pacientes hansênicos vai muito além dos 

aspectos farmacológicos do tratamento e pode implicar na necessidade de 

acompanhamento mesmo após a alta por cura.  

A avaliação do paciente para prevenção de incapacidades, segundo a PNCH, 

deve ser feita por profissional de nível superior capacitado, através de análise clínica 

dermatoneurológica inicial, orientada por um formulário específico disponibilizado 

pelo Ministério da Saúde (ANEXO I). Este deve ser preenchido no mínimo a cada 

três meses, salvo em casos de agravos, onde esse espaço temporal é devidamente 

reduzido de acordo com as necessidades do paciente (BRASIL, 2010a). Nesta 

avaliação, os pacientes sem qualquer problema nos olhos, mãos e pés relacionados 

à hanseníase recebem o Grau 0. O Grau I corresponde à perda ou diminuição da 

sensibilidade nos olhos, mãos e ou pés. Para os membros são utilizados 

estesiômetros (instrumentos para medir a sensibilidade tátil e que tem como 

parâmetro a insensibilidade ao peso de duas gramas). O Grau II aponta para 

maiores complicações observadas através de exames e testes específicos: nos 

olhos poderão ser constatados lagoftalmo, que é a impossibilidade de fechar 

completamente as pálpebras (ANEXO II), ectrópio que é determinado pela eversão 

da pálpebra (ANEXO II), triquíase, caracterizada por uma posição anormal dos cílios 

(ANEXO II), opacidade corneana central ou perda importante da acuidade visual. 



 

Nas mãos e pés, podem se observar lesões tróficas e/ou traumáticas, reabsorção 

óssea ou garras. Enquadram-se ainda nesta classificação a contratura de tornozelo, 

a mão caída e/ou pé caído (BRASIL, 2010a). Esta avaliação deve incluir toda e 

qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos 

últimos cinco anos. 

 

 

2.2 ATENÇÃO BÁSICA (AB) – VÍNCULOS SOCIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO 

CUIDADO 

 

Para que se alcance a integralidade ampliada do cuidado, Lacerda (2010) 

defende a necessidade do apoio da rede social no âmbito da atenção básica e aí o 

papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) ganha relevância. Este profissional da 

saúde encontra-se envolvido na rede social do paciente pela obrigatoriedade de ser 

um morador local (diferente dos outros profissionais da saúde), e possivelmente cria 

mais vínculos, inspira maior confiança, dada à proximidade constantemente 

vivenciada. Ele torna-se um mediador, um canal de comunicação entre a 

comunidade e o serviço público, pendendo inclusive para a ajuda solidária. Nas 

palavras de Lacerda (2005, p. 23): 
“Sob a lógica da equipe multiprofissional destaca-se o ACS como um 
trabalhador exclusivo do SUS que, em função da obrigatoriedade de morar 
no território onde atua, tem como atribuição o papel de mediador social 
entre a comunidade e o serviço público de saúde. A moradia na 
comunidade faz com que o ACS transite entre os papéis de trabalhador do 
Estado e de usuário morador local e favorece um duplo olhar sobre as 
necessidades de saúde da população, necessidades estas que não podem 
ser descoladas da dinâmica do território e devem ser compreendidas a 
partir do contexto sociocultural, econômico e político no qual os sujeitos 
vivem e trabalham.” 

 

A manutenção desse vínculo e a ajuda solidária citada, segundo a autora, 

estão diretamente relacionadas à tríade do sistema de dádiva: doação-recepção-

retribuição (bens simbólicos e/ou materiais), numa relação horizontalizada, complexa 

e dinâmica através das trocas processadas no cotidiano. 

A teoria da dádiva, analisada por Godbout (1998, p. 8) como fenômeno social, 

engloba o dom que circula entre os indivíduos na sociedade que não está ligado ao 

mercado nem ao Estado, nem a violência física. “É o que circula em prol do ou em 

nome do laço social”, “é um gesto socialmente espontâneo, um movimento 



 

impossível de captar, uma obrigação que o doador dá a si mesmo, mas uma 

obrigação interna, imanente”. Para o autor a Dádiva embora não esteja condicionada 

a um interesse mercantilista, não deve ser confundida com bênção divina ou 

caridade, pois estas são gratuitas e não constituem vínculo social, não se forma o 

ciclo dar-receber-retribuir entre quem dá e quem recebe. 

Assim, o ACS, por já ter uma relação de vizinhança, sociabilidade primária na 

esfera doméstica, antes de assumir este papel na comunidade, já se encontra 

provavelmente rodeado pelo espírito da Dádiva. 
“... A continuar com as relações de amizade, de camaradagem, ou de 
vizinhança que, também elas, não se compram nem se impõe pela força ou 
se decretam, mas que pressupõe reciprocidade e confiança...” “...todos 
periclitariam rapidamente se os assalariados não dessem  mais do que 
aquilo que lhes é trazido pelo seu salário...” (GODBOUT, 1992, p. 20). 

 
Cabe ressaltar, no entanto, que o vínculo social pode esbarrar no problema 

do estigma que a doença traz. Goffman (1988) aborda o estigma como uma 

circunstância onde um indivíduo encontra-se inabilitado para a total aceitação na 

sociedade. Para o autor a sociedade exerce o papel de categorizar as pessoas, 

atribuindo grande peso às diferenças (esteriótipos sociais) e que ela julga ser um 

perigo para si mesma. Ele afirma ainda que a tentativa de esconder o estigma possa 

vir a ter um preço psicologicamente alto para o estigmatizado. Contudo, o contato 

entre este e o considerado normal pode tornar-se desconfortante para ambos. 

A literatura brasileira especializada no tema aponta para a manutenção desse 

estigma sofrido pelo paciente. Baialardi (2007) relata vivências de um grupo de 

apoio psicológico a pacientes hansênicos no Rio Grande do Sul e considera que o 

estigma gera isolamento social. A alteração no corpo, o abandono nas relações 

interpessoais, a perda de emprego, fazem com que o medo, a rejeição, a culpa e a 

raiva permaneçam interiorizados no imaginário dos pacientes, levando a perda na 

qualidade de vida. Silveira e Silva (2006) ratificam essa idéia em trabalho realizado 

em Santa Catarina, estado brasileiro com baixa taxa de prevalência de hanseníase. 

Eles enfocam as representações sociais dos pacientes sobre a doença e evidenciam 

que o termo lepra permanece em uso, significando doença grave. 

No entanto, sabe-se que através da ação comunicativa na intervenção da 

prática terapêutica, são valorizados aspectos subjetivos, culturais e políticos 

contribuindo inclusive para que um material didático educativo deixe de ser apenas 



 

um meio de veicular o saber biomédico, para ser um auxiliar na tomada de decisões 

(KELLY-SANTOS, 2009). 

Um exemplo disto nos é relatado por Gonçalves et al. (2009) que, avaliando 

os graus de incapacidade física de 595 pacientes hansênicos em uma unidade de 

saúde em Minas Gerais, observaram que o monitoramento freqüente dos nervos 

periféricos, orientações, fisioterapia, e educação em saúde foram importantes para 

reduzir graus de incapacidade. 

Os profissionais da ESF precisam estar preparados para diagnosticar e tratar 

a Hanseníase o mais precocemente possível, cabendo destacar a importância da 

participação dos agentes comunitários de saúde, que são moradores das 

comunidades em que atuam e vivenciam questões complexas nos domicílios dos 

pacientes (BRASIL, 2002a), estando expostos também ao maior risco de contágio. 

 
 Trabalhando com grupos 

A psicanálise estuda e fundamenta que “a teoria dos grupos entende que o 

indivíduo é composto por seus relacionamentos, ou seja, pelas relações que ele tem 

desde antes de nascer e que se soma a toda as que ele realiza ao longo de sua 

existência. Estas relações o constituem em seu próprio aparelho psíquico, em sua 

identidade, em suas ações, em tudo o que o caracteriza enquanto sujeito concreto”. 

(AVILA, 2009). Outro autor acrescenta ainda que: 
“... grupos com participantes sofrendo da mesma condição facilitam a 
identificação, a revelação de particularidades e intimidades, o oferecimento 
de apoio ao semelhante, o desenvolvimento de objetivo comum, e a 
resolução das dificuldades e dos desafios que se assemelham. Ao mesmo 
tempo, reduz o isolamento social e possível estigma, associado, 
dependendo da gravidade da doença, ao padecimento que a própria pessoa 
se impõe” (BECHELLI, 2004, p. 248). 

 
É sob essas orientações que: 

“No Brasil, as práticas de grupo aparecem principalmente com o objetivo de 
buscar a adesão ao tratamento pelos programas do Ministério da Saúde e 
na prevenção de riscos e agravos, principalmente nas doenças crônicas.” 
Essas práticas de educação em saúde estão mais exemplificadas naqueles 
grupos voltados para diabéticos, hipertensos, gestantes e adolescentes 
(FRANCO et al., 2011, p. 19). 

 

Felipe (2011, p. 15) analisou o discurso de enfermeiros e usuários da ESF, e 

demonstrou que a formação de grupo pode ser uma das formas de educação em 

saúde, em que “pessoas que apresentam características semelhantes, ou 

necessidades em comum, têm oportunidade de aprenderem e partilharem 



 

conhecimentos, além da possibilidade de trocarem idéias acerca de suas 

experiências de vida”.  

O trabalho grupal favorece a quebra da tradicional verticalização que existe 

entre o profissional da saúde e o sujeito da sua ação, sendo uma estratégia que 

facilita a expressão individual e coletiva das necessidades, expectativas, e 

circunstâncias de vida que interferem na saúde podendo assim, facilitar a construção 

de novos conhecimentos baseados na realidade vivenciada de seus componentes 

(SOUZA et al., 2005, p. 148).  

Rogers (1994, p. 161) em sua análise sobre grupos de encontro concluiu que 

“todo o movimento de experiência intensiva de grupo, em todas as suas formas, tem 

um profundo significado, não só hoje como também para o futuro”. Afirma não se 

tratar de um fenômeno temporário, pois está ligado a problemas profundos e 

significativos que terão a possibilidade de mudar o futuro conturbado que nos 

aguarda: mudanças pessoais, institucionais, filosóficas e até na imagem do homem. 

Essas mudanças poderão ser para melhor ou pior, porém, todos nós sofreremos a 

sua influência. 

 

 Os Grupos de Educação em Saúde (ES) 

Nesses grupos se articulam as dimensões sociais, subjetivas e biológicas, 

com vista ao compartilhamento de saberes na tentativa de empoderar indivíduos 

sobre os fatores que influenciam na sua qualidade de vida. Nos programas do 

Ministério da Saúde podemos encontrá-los com destaque nas doenças crônicas 

como diabetes e hipertensão, com os objetivos de adesão ao tratamento e 

prevenção de riscos e agravos (FRANCO et al., 2011). 

De acordo com a história da saúde no Brasil, sempre houve uma intenção em 

estruturar ações educativas no sentido de fornecer informações à população sobre 

os principais danos/agravos. Diversas recomendações sobre condutas “certas” ou 

“erradas” eram passadas de forma assimétrica caracterizando os educandos como 

carentes de informação em saúde diante do educador que se julga detentor do 

conhecimento técnico e científico tomando-o como única verdade. Este é o chamado 

Modelo Tradicional de Educação em Saúde onde, em geral, não há aquisição de 

conhecimento, mas sim a memorização do conteúdo narrado pelo educador 

propiciando desta forma pouca ou nenhuma transformação em seu comportamento 

(FIGUEIREDO et al., 2010). 



 

Franco et al. (2011) e Figueiredo et al. (2010) classificam a ES em dois 

modelos: o Tradicional e o Dialógico, ambos descritos por FREIRE (2005) onde o 

tradicional é traduzido como verticalização do conhecimento. Já o modelo dialógico 

utiliza a troca de experiência moderada entre o saber técnico-científico e o saber 

popular, de forma horizontalizada, e respeitando as diferenças existentes na história 

de cada um estimulando assim a autonomia e a consciência crítica dos indivíduos. 
Souza et al. (2005, p. 152) demonstra seu apoio ao modelo radical 
(dialógico de FREIRE) “o modelo radical de educação em saúde propõe a 
conscientização crítica dos indivíduos acerca de sua situação de vida. 
Diante disso, acreditamos que o trabalho em grupo constitui-se como uma 
técnica facilitadora para que se coloque em prática os pressupostos desse 
novo modelo. Os grupos permitem a troca de experiência entre os 
participantes, que percebem suas limitações e possibilidades no contexto 
coletivo. A partir de propostas conjuntas com os indivíduos que vivenciam 
experiências similares, membros de uma determinada comunidade podem 
desenvolver planos de ação para modificar aspectos da realidade 
compartilhada que repercutem na sua saúde, configurando-se assim, como 
sujeitos de suas próprias vidas”. 

 

Também, segundo as diretrizes preconizadas pela Fundação Nacional de 

Saúde, com relação à Educação em Saúde, este é um processo sistemático e 

contínuo que objetiva o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, 

estimulando a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados e a sua 

“participação real” no exercício do controle social. Dentro do modelo tradicional de 

educação em saúde as práticas educativas relegam a um segundo plano a 

revelação da determinação social do processo de saúde-doença. Este mesmo 

documento afirma que não são as atividades formais de ensino que educam, mas 

sim, as relações mediante as quais, num processo de trabalho, transformamos a 

nossa consciência em uma nova consciência, pois existe a necessidade de um 

“novo movimento sanitário” que nos permita novos horizontes (BRASIL, 2007). 

 

 Os Grupos de Mútua Ajuda (GMA) 

BECHELLI (2004, p. 248) faz referência em suas conclusões sobre este tipo 

de grupo em particular, pois, acredita ter ganho grande expansão nos últimos trinta 

anos: 
“São inúmeras as organizações que se formam espontaneamente, com 
alguns milhões de membros em todo o mundo que compartilham problemas 
psicológicos ou condições médicas semelhantes, reunindo-se para trocar 
informações e oferecer apoio mútuo. Essas associações auxiliam tanto o 
próprio doente quanto os respectivos familiares e amigos, e são dirigidas 
por eles mesmos, sem a presença de especialistas no assunto. Tal fato 



 

decorre, possivelmente, da redução do papel e insuficiência dos serviços 
públicos de saúde mental.” 

 

Loeck (2009) nos explica que são pequenas estruturas grupais de pessoas, 

criadas para assistência mútua sobre um assunto específico. Os primeiros registros 

constam do século passado e eram puramente de origem religiosa. Eles objetivavam 

passar valores, conduta e fé cristã, dado ao insucesso das condutas médicas, aos 

indivíduos alcoólatras cobrando com rigidez os princípios a serem praticados; o que 

fazia com que não obtivessem total sucesso. Daí surgiu, dentre seus 

freqüentadores, a idéia-chave de fazer um grupo de mútua ajuda entre apenas 

indivíduos em igualdade de condições (que padecem do mesmo mal) sem, no 

entanto, sofrer pressões, nem cobranças externas, obtendo-se assim maior êxito e 

sendo esta a forma mais aplicada até a atualidade.  
Este autor retorna a teoria da dádiva quando cita Godbout, apontando os 

grupos de mútua ajuda como um lugar de circulação de dádiva. Os Alcoólatras 

Anônimos (AA) foram os pioneiros no desenvolvimento deste tipo grupo, tendo sido 

fundado oficialmente no ano de 1935. Seus membros vivenciam a recuperação à 

sua maneira (narrativas de experiência própria) e compartilham com os 

companheiros seus erros e acertos, perdas e ganhos: é a forma de fazer a dádiva 

circular. O grupo dos AA é eficaz, bem sucedido e como conseqüência obteve 

expansão mundial. Tanto assim que a maioria das instituições de “desintoxicação” 

adota pelo menos parcialmente sua abordagem e muitas nela se inspiram 

oficialmente. 

O GMA em Hanseníase neste trabalho foi proposto através de um curso de 

capacitação para implementação e desenvolvimento de grupos de mútua ajuda, e 

um manual, resultados da experiência prática de uma Organização Não 

Governamental (ONG) – o IBISS, Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social, 

através do Projeto RePreHan, Reconhecimento Precoce da Hanseníase e do 

Espaço IPÊ. Segundo a proposta, o grupo é concebido como um local de 

acolhimento, reflexão sobre as dificuldades e troca de experiências, buscando 

promover um “empoderamento” do indivíduo. Ele adota uma abordagem que inclui 

questões da subjetividade, relativas principalmente ao estigma da doença, em 

encontros pactuados entre pacientes e os profissionais da unidade de saúde, de 

forma a auxiliar os hansênicos a superar medos e angústias, atenuando dúvidas e 



 

fomentando a autonomia. Nele podemos ter facilitadores, pacientes e até familiares, 

dispostos a ajudar (MUNIZ, 2010). 

 

 Os Grupos de Autocuidado (GAC) 

O autocuidado é a atenção e a forma de agir sobre si mesmo e em seu 

próprio benefício, visando boa qualidade de vida, de maneira responsável e 

autônoma nas escolhas das ferramentas para esta ação. A teoria do autocuidado foi 

formulada e descrita pela enfermeira norte-americana Dorothea Orem em 1971 em 

seu livro sobre conceitos e práticas de enfermagem (DUPAS et al., 1994; 

DIÓGENES, 2003).  

A formação de GAC hoje é incentivada pelo MS na rede de atenção básica 

como atividade de apoio aos usuários. Esse tipo de grupo tem como proposta reunir 

pessoas com os mesmos interesses e que queiram, através dos próprios recursos 

(disponíveis ou que se possam conseguir na comunidade), a adquirir conhecimento 

para lidarem com seus problemas através da troca de experiências e apoio. O GAC 

segue alguns critérios pré-estipulados pelo Ministério da Saúde e utiliza uma cartilha 

para leitura e um caderno de autocuidado onde o paciente se auto-avalia e deve 

registrar sua situação, sendo monitorado durante 12 meses, através de encontros 

mensais (BRASIL, 2010b). 

Segundo o Guia de Apoio para Grupos de Autocuidado em Hanseníase 

(2010) poderão participar do grupo pessoas atingidas pela Hanseníase e seus 

familiares, profissionais da área da saúde e outros desde que acordado com o 

grupo. Deverá ter um monitor (para apoiar a coordenação), um líder (dentre os 

pacientes) e um coordenador (preferencialmente profissional da saúde) que irá se 

encarregar da logística para o desenvolvimento do trabalho, pactuar periodicidade, 

local e horário, auxiliar o grupo a identificar problemas e a busca de soluções, 

mediar as discussões, apoiar o grupo na escolha de um líder, entre outras. Para isto, 

o coordenador deverá ter experiência em autocuidado e Hanseníase. Serão 

atividades constantes no grupo: a leitura, a utilização do caderno de monitoramento 

(autopreenchível) e as discussões sobre os temas. A metodologia para a prática 

pedagógica deverá ter como base a Pedagogia da Libertação descrita por Paulo 

Freire. 

Zimerman (2008) classifica o GMA como de alcance terapêutico-clínico e que 

atua de forma preventiva, de auto-ajuda ou reabilitadora. Já o GAC é considerado 



 

um grupo operativo, por conter tarefas específicas de ensino-aprendizagem, através 

da técnica de reflexão. 

Mello (2000) e o próprio Zimermam (1993) respaldam estas duas estratégias 

observando que num grupo formado com os mesmos objetivos, um paciente atua 

como suporte para o outro. Há troca de experiências e a empatia ajuda na busca de 

soluções. As relações estabelecidas nos grupos podem suprir necessidades afetivas 

e sociais. Com relação aos custos, as atividades em grupo, além de contribuir para a 

diminuição da demanda para o atendimento individual, tem sido fator importante na 

adesão ao tratamento (BARROS, 2002).  

O enfrentamento da Hanseníase na AB também vem incluindo trabalhos com 

grupos de pacientes, na premissa que a troca de experiências, em uma relação mais 

humanizada entre familiares, pacientes e terapeutas, possa fomentar a busca da 

saúde de modo mais integral.  

 



 

3 HANSENÍASE NA ESF EM DUQUE DE CAXIAS 

 
 

O município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro (RJ) possui 

872.762 habitantes distribuídos entre 465 km2, divididos em quatro distritos e 

quarenta e um bairros. Tem IDH (índice de desenvolvimento humano) de 0,753 e 

ocupa o segundo lugar na classificação estadual do IQM (índice de qualidade dos 

municípios). A base da economia deste município está pautada na agricultura, no 

comércio e principalmente na indústria petroquímica (Refinaria de Duque de Caxias 

– REDUC) e seus segmentos, que sozinhos revertem ao governo Estadual 

anualmente, através de impostos, mais de US$ 500 milhões. Apesar desses dados 

mais de 60.000 habitantes vivem em domicílios aglomerados subnormais, com 

média de 3,5 moradores por domicílio (IBGE, 2012), o que pode vir a facilitar o 

contágio da Hanseníase. 

Segundo o DATASUS (2011), entre 2007 e 2011, o Estado do Rio de Janeiro 

identificou 9.373 casos de Hanseníase, sendo que 869 casos, ou seja, 9,3% foram 

notificados no Município Duque de Caxias. Partindo-se do pressuposto que este 

estado possui 92 municípios observa-se a alta prevalência desta morbidade neste 

território. Através do SINANNET, de âmbito municipal, identifica-se neste mesmo 

período, registro de 972 casos de Hanseníase, 103 casos além dos informados, 

provavelmente por incompatibilidade dos dados fornecidos ao DATASUS.  

De acordo com as avaliações de incapacidade apresentadas pelo município, 

547 pacientes obtiveram Grau 0; 219 apresentavam Grau I e 126 foram classificados 

como Grau II de incapacidade física. Setenta e sete pacientes não foram avaliados e 

três não obtiveram o score identificado (DUQUE DE CAXIAS, 2012a) dado às 

dificuldades operacionais como ausência de profissional qualificado, abandono do 

tratamento ou notificação incompleta. 

Esse Município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, situado na 

Baixada Fluminense, é um dos mais populosos do Estado e o seu elevado número 

de casos de pacientes hansênicos apresentando Graus I e II de incapacidade 

aponta para uma detecção tardia da doença. Fatores regionais, culturais, 

educacionais, geográficos e políticos contribuem para este quadro, agravado pelo 

conhecimento incompleto da história natural da doença por parte da população e 

dos profissionais de saúde (CUNHA, 2007). 



 

A partir de 2002 o município de Duque de Caxias passou a investir mais na 

descentralização do diagnóstico e tratamento da Hanseníase para as unidades do 

então denominado Programa de Saúde da Família, implantado desde 1997. À 

medida que ocorreu a expansão dessa estratégia, houve aumento da detecção e 

demanda de pacientes, havendo necessidade da criação de um núcleo de apoio 

técnico e operacional (NATO) às equipes da Saúde da Família. Dada à demanda 

epidemiológica identificada, em 2006 foi criado o Pólo de Hanseníase, dentro da 

organização do NATO, oferecendo o suporte técnico para o diagnóstico, tratamento, 

vigilância, alta e capacitação dos profissionais que compõe a ESF (DUQUE DE 

CAXIAS, 2012b). 

Atualmente o município de Duque de Caxias possui 74 equipes da ESF com 

uma cobertura populacional em torno de 29%. A confirmação diagnóstica e 

prevenção de incapacidades de casos suspeitos por estas unidades são realizadas 

pelo Pólo de Hanseníase, composto por equipe multidisciplinar. Após triagem, a 

equipe do Pólo determina a classificação operacional e o grau de incapacidade do 

paciente. O Pólo também tem a missão de fazer as referências e contra-referências 

quando necessárias. Os pacientes são então medicados e orientados 

individualmente após receberem material didático explicativo sobre a doença e a 

prevenção de incapacidades. Mesmo após a alta por cura, obtida pela maioria dos 

pacientes, eles continuam sendo acompanhados pelo risco de quadros reacionais ou 

seqüelas (DUQUE DE CAXIAS, 2012b).  

É interessante ressaltar aqui que no período entre 2007 a 2011, mesmo tendo 

uma baixa cobertura pela ESF no município (29%), o Pólo foi responsável por 163 

registros no SINAN, com acompanhamento, enquanto o Centro Municipal de Saúde 

(unidade referência localizada no centro do município) teve 395, cabendo o restante 

a outros tipos de unidades básicas (DUQUE DE CAXIAS, 2012a). 

A princípio, a atividade de grupo ligada a Hanseníase aparece em Duque de 

Caxias como uma proposta do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010b) com os Grupos 

de Autocuidado (GAC). Logo depois, a ONG IBISS desenvolve o Projeto 

Reconhecimento Precoce da Hanseníase (RePreHan), com Grupos de Mútua-Ajuda 

(GMA). Ambas as instituições visam minimizar o risco de agravos e seqüelas 

deixados pela doença além de fortalecer a adesão ao tratamento e a busca de 

novos casos a partir da identificação dos problemas e troca de vivências (BRASIL, 

2010b; MUNIZ, 2010). 



 

O fomento à formação de GAC decorreu da oferta do curso Linhas de 

Cuidados em Hanseníase, oferecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde em 

Brasília, ano 2010. A outra estratégia, GMA foi introduzida no Município pelo 

IBISS/RePreHan, em parceria com a prefeitura, em treinamento realizado em maio 

de 2011. O IBISS, entre os anos de 2000 a 2005 desenvolveu estudos no Rio de 

Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, onde detectou alto abandono do 

tratamento da Hanseníase. O objetivo era aumentar a adesão e a manutenção de 

tratamento dos pacientes com dificuldades de acesso (ou até excluídos) da rede do 

SUS (MUNIZ, 2010).  

Hoje o IBISS visa oferecer educação em saúde numa visão holística, 

auxiliando o profissional de saúde a atuar como facilitador no grupo, de forma a 

interagir com outros profissionais e pacientes.  

 

 

3.1 METODOLOGIA NA ESTRATÉGIA DE GRUPO NO JARDIM ANHANGÁ 

 

Desde 2011 o Pólo de Hanseníase em Duque de Caxias adotou uma 

atividade de grupo para prevenção, acompanhamento e tratamento da Hanseníase, 

na unidade Saúde da Família do Jardim Anhangá. O trabalho mescla componentes 

dos dois tipos de grupo descritos acima, e se chamou de GMA com ênfase no 

autocuidado. A idéia é a de envolver, além dos pacientes, familiares e os 

profissionais de saúde.  

De primeiro de janeiro até primeiro de julho de 2011 o consolidado do Pólo de 

Hanseníase de Duque de Caxias apontava o Jardim Gramacho e o Jardim Anhangá 

como os bairros com maior número de pacientes sendo acompanhados: onze 

pacientes em cinco equipes da ESF do Jardim Gramacho e nove pacientes em duas 

equipes da ESF de Jardim Anhangá (DUQUE DE CAXIAS, 2011). 

O treinamento para facilitadores para implementação de GMA em Duque de 

Caxias coincidiu com a divulgação da estratégia do Grupo de GAC. A opção pela 

proposta de estudo da análise da estratégia de Grupo de Mútua Ajuda (GMA) com 

ênfase no Autocuidado partiu do princípio de que o GMA preconizado pelo (IBISS), 

em Duque de Caxias, como grupo focal aberto, mostra-se mais abrangente, 

podendo incluir o autocuidado, mesmo que não da forma como instruído na proposta 



 

original do MS para GAC (grupo focal fechado), prevendo-se a alta rotatividade de 

participantes no grupo implantado na ESF. 

A ênfase no autocuidado foi uma sugestão no treinamento de facilitadores 

para GMA, aproveitando assim, o material didático sugerido pelo MS para formação 

de GAC: a cartilha “Eu me cuido e vivo melhor” e o manual “Autocuidado em 

hanseníase – face, mãos e pés”.  

Então, a estratégia investigada neste estudo incluiu a adoção do material 

didático distribuído pela atual Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro (cartilha e caderno de auto-avaliação) para os pacientes. 

A metodologia de trabalho adotada foi a seguinte: como facilitadora, orientei o 

grupo em um encontro mensal com cerca de três horas de duração e durante um 

semestre (com exceção do primeiro encontro que foi voltado apenas para 

esclarecimentos ao grupo). A cada encontro a temática do autocuidado era 

abordada através de uma dinâmica verbal provocativa e da utilização do caderno de 

autocuidado, onde se abriu espaço para outros diálogos que “espontaneamente” os 

integrantes tinham interesse em estabelecer, buscando reconhecer e valorizar suas 

verdadeiras necessidades. Além disso, a prática do autocuidado foi demonstrada 

(pela pesquisadora), explicada e realizada também pelos pacientes que assim o 

quiseram, durante as reuniões. Para isso, foi providenciado, pela pesquisadora, todo 

o material necessário para a demonstração e outras necessidades que envolviam a 

possível manutenção do grupo (ANEXO III). 

Todos os profissionais da ESF, do Jardim Anhangá, foram convidados a 

participar do grupo, com o intuito de fortalecer a descentralização da assistência e 

de se envolver numa ação educativa permanente, além de oferecer aos pacientes 

um acompanhamento mais sistemático no enfrentamento da doença. 

 



 

4 MÉTODOS DE PESQUISA 

 
 

Esta foi uma pesquisa-ação, que pode ser conceituada como participativa, de 

campo, descritiva. Para análise do vivido foram utilizados dois instrumentos, um 

quantitativo e outro qualitativo que, junto com o diário de campo, nos permitiu 

analisar de forma triangular o fenômeno. 

A pesquisa quantitativa tem como práticas e objetivos trazer à luz dados, 

indicadores e tendências observáveis. Atua em níveis da realidade, onde os dados 

se apresentam aos sentidos. Engloba grandes aglomerados de dados, de conjuntos. 

Já a pesquisa qualitativa visa aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e 

processos específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e aptos a 

serem abrangidos densamente. Ela trabalha com valores, crenças, representações, 

costumes, atitudes e opiniões (MINAYO, 1993). 

Terence e Escrivão Filho (2006) citam Godoy (2005); Hayati; Karami; Slee 

(2006); e Patton (2002) quando afirmam que a técnica da triangulação metodológica 

se refere à utilização de forma alternada ou simultânea das abordagens qualitativa e 

quantitativa complementando-se, unindo a soma, como expressão simbólica do 

contexto, ao mais fidedigno das falas e comportamentos, paulatinamente à visão 

teórica, na busca da convergência para um resultado, podendo minimizar assim as 

críticas feitas a um e a outro método, numa proposta de maior confiabilidade.  

A triangulação metodológica conceituada também por Flick (2009) e Minayo 

(2010) como integração de métodos, foi a forma encontrada para atender a critérios 

de qualidade aceitáveis para a validação da interpretação dos dados: narrativas e 

comportamentos analisados quanto a sua freqüência, acrescidos de observação do 

campo e fundamentação teórica sólida. Afinal de contas, numa análise de ações 

sociais co-existem fatores qualitativos e quantitativos e desta forma as informações 

devem ser confrontadas para a construção dos argumentos conclusivos. 

No entanto, Minayo et al. (2010) deixam claro que, neste método, é 

necessária uma equipe de avaliação multidisciplinar para as análises reflexivas com 

competência disciplinar de cada componente. Daí o diálogo com professores, 

orientadores e colegas de trabalho. 



 

Os métodos adotados para alcance dos objetivos propostos incluíram:  

a) Entrevista semi-estruturada individual com cada membro da equipe de 

saúde que participaram do grupo no início e no término da aplicação da estratégia 

(ANEXO IV) 

b) Entrevista semi-estruturada com os pacientes em atendimento antes e ao 

final da estratégia (ANEXO V) 

c) Observação participante dos pacientes mediante roteiro de observação 

(ANEXO VI) 

d) Análise da utilização do Caderno “Eu me Cuido e Vivo melhor” do 

Ministério da Saúde através do roteiro acima. 

 

 

4.1 O CENÁRIO E OS SUJEITOS 

 

O cenário deste estudo foi a unidade da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) do Jardim Anhangá, em Duque de Caxias, município endêmico do Rio de 

Janeiro. 

A ESF Jardim Anhangá é composta por quatro equipes e foi escolhida para 

desenvolvimento do grupo em questão por ser a que apresentava maior 

concentração de pacientes hansênicos e dispunha de espaço físico naquele 

momento. O estudo também contou com o apoio de uma enfermeira local, já 

envolvida em outro projeto de pesquisa sobre Hanseníase e que se dispôs a 

participar do grupo. 

Foram convidados a participar da pesquisa pacientes e ex-pacientes 

hansênicos adscritos ao cenário, além de profissionais de saúde das equipes da 

ESF. Foram incluídos os que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

O critério de exclusão ficou por conta daqueles que não obtiveram freqüência 

mínima de 75% às reuniões do grupo. A participação de familiares dos pacientes foi 

permitida após o início das atividades, mediante consentimento do grupo, e estes 

não fizeram parte da pesquisa.  



 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS E ETAPA INICIAL  

 

A coleta de dados foi realizada após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá em conformidade com 

a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sob o parecer 071, em 20 de 

setembro de 2011. Todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

A primeira etapa da pesquisa consistiu em uma reunião na USF do Jardim 

Anhangá com os possíveis interessados, para que todos pudessem entender e 

decidir sobre sua participação através da assinatura do TCLE (ANEXO VII).  

 

 O preparo para o grupo 

A preocupação inicial de construção e manutenção do grupo possibilitou um 

trabalho harmonioso. Dessa forma, antecipando as reuniões com o GMAEAC 

propriamente dito, foi feito um encontro com as pessoas interessadas para 

conhecerem o sentido do grupo e da pesquisa. Procurou-se manter a máxima 

fidedignidade ao que foi apreendido nos treinamentos para a implementação do 

GMA e/ou GAC. 

Alguns fatores que antecederam o grupo foram facilitadores relevantes para a 

implantação deste na ESF Jardim Anhangá como a união, interesse e boa-vontade 

da equipe e a parceria com a escola que nos cedeu espaço físico. Outros fatores, no 

entanto, contribuíram negativamente, o que há de ser observado para que 

futuramente estes entraves na estratégia não se repitam. Apesar de a escola ter 

cedido o auditório, não havia espaço com água para as demonstrações de 

hidratação dos pés e mãos dos integrantes do grupo. O ambiente também era 

bastante barulhento dificultando assim o entendimento das falas o que nos fez 

retornar a unidade e utilizar a sala dos dentistas que no período da pesquisa estava 

desativada.  

A propósito, não havia material disponível para as demonstrações de 

autocuidado na ESF como, por exemplo, o óleo mineral. O material utilizado foi 

comprado pela pesquisadora, chegando-se assim à conclusão que a infra-estrutura 

é algo imprescindível para este tipo de grupo que precisa de intensa privacidade, 

material e equipamentos adequados para as demonstrações práticas. 



 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

Foram realizados seis encontros com o GMAEAC, um a cada mês e com 

duração de aproximadamente três horas cada. 

As fontes foram primárias e secundárias: As primárias englobaram: 

questionário para os profissionais de saúde (ANEXO IV), roteiro de entrevista semi-

estruturada para os pacientes (ANEXO V), registros observacionais estruturados 

para os pacientes (ANEXO VI), um diário de campo e a análise do Caderno “Eu me 

cuido e vivo melhor”, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, auto-preenchível 

pelos pacientes. As observações foram registradas no instrumento sendo também 

utilizado um diário de campo pela pesquisadora, por um auxiliar de pesquisa e pelas 

profissionais do Pólo de Hanseníase, todos capacitados antes do início da pesquisa. 

As fontes secundárias disponíveis foram utilizadas para caracterização dos 

pacientes e incluíram: quantificação do grau de incapacidade, escolaridade e idade, 

através do SINAN e/ou prontuário. 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As entrevistas foram responsáveis pela criação de categorias de análise que 

se seguem no próximo capítulo. A observação participante foi realizada em todos os 

encontros com o objetivo de identificar semelhanças e diferenças dos 

comportamentos dos indivíduos ao longo do processo grupal. 

Foi formado um banco de dados com categorização de informações. Houve 

redução dos dados para análise através da interpretação de comportamentos e falas 

levando às conclusões (possíveis explicações) sob a técnica de triangulação 

metodológica.  

A discussão e as considerações finais não visaram à generalização e sim a 

criação de insights e, quem sabe, teorias, a respeito do objeto estudado buscando-

se algum benefício identificável na experiência que possa ultrapassar os limites do 

próprio contexto. 



 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 

O trabalho de coleta de dados é um desafio. Envolve boa-vontade, 

disponibilidade, conhecimento, disciplina entre outros atributos que deverão ser 

pertinentes ao pesquisador e pesquisados. Muitas vezes, o pesquisador se depara 

com problemas e limites impostos pelas condições do campo. Nossa pesquisa 

careceu de alta dedicação dos participantes, pois, ficou claro desde o início 

(assinatura do TCLE) que a presença/frequência neste grupo seria observada 

durante seis meses. A ESF Jardim Anhangá, conta com diversos profissionais de 

nível superior, porém estes, em sua maioria, não puderam ou quiseram fazer parte 

da pesquisa alegando a falta de tempo e/ou sobrecarga de trabalho, não 

disponibilizando de uma tarde por mês livre para dedicação ao grupo. 

Uma das fragilidades deste trabalho foi ter como base para análise uma única 

representante de nível superior completo no GMAEAC, o que nos levou a aglutinar 

as respostas em apenas um bloco. 

Seguem abaixo resultados referentes aos dados colhidos nos questionários e 

sessões do grupo.  

 

 

5.1 OS PACIENTES DO GRUPO 

 

O número de pacientes que atendeu ao critério de inclusão nesta pesquisa foi 

seis, sendo 67% do sexo feminino e alcançando em média 83% de freqüência aos 

encontros. Destes, a mediana da idade pairou em 37 anos. O grau de escolaridade 

variou em: 50% que não concluíram o primeiro grau, 30% que não possuíam 

letramento e 20% apenas chegaram ao ensino médio sem concluí-lo. Quanto à 

incapacidade física, ninguém apresentou Grau II; 66,6% apresentaram Grau I e 

34,4% Grau 0. Nenhum possuía vínculo empregatício formal.  

Quando comparado ao número total de pacientes e ex-pacientes que 

poderiam ter participado do grupo, o produto final não nos foi totalmente satisfatório. 

A ausência de Grau II sugere dificuldade de acesso ao serviço de saúde; a classe 

trabalhadora também não participou. O fato dos pacientes Grau II (mais acometidos 

pelas incapacidades físicas) da ESF Jardim Anhangá apresentarem dificuldades de 



 

locomoção, tendo em vista que são os mais necessitados, há de ser assinalado 

como um fato que prejudicou o estudo devido a pouca acessibilidade destes 

usuários. 

Além disso, a classe trabalhadora que incorre em maior risco de lesões por 

conta de acidentes de trabalho não foi contemplada pelo fato da ESF não funcionar 

aos sábados nem adotar o terceiro turno de trabalho. Cita o MS que: “A pessoa com 

Hanseníase precisa ter certeza de encontrar ajuda sempre que precisar, mesmo fora 

da consulta, e isso depende da disponibilidade da equipe de saúde e da organização 

do serviço centrada no paciente” (BRASIL, 2008c, p. 17). O Pólo de Hanseníase 

orienta o paciente no sentido de buscar as emergências municipais caso haja 

alguma sintomatologia mais grave/chamativa sem, no entanto, termos a certeza de 

podermos contar com profissionais experientes neste sentido.  

O privilégio de pertencimento ao grupo coube então mais as mulheres que 

não tinham trabalho formal, fugindo um pouco as intenções finalísticas do SUS, 

afinal, seus moldes consagram a universalidade, integralidade e equidade, capazes 

de garantir o acesso universal da população a bens e serviços que garantam sua 

saúde  e bem-estar, de forma eqüitativa, através de ações de acordo com o perfil de 

necessidades dos usuários e em todos os níveis da assistência (BRASIL, 1990; 

TEIXEIRA, 2011). 

 

 

5.1.1 Conhecimento inicial sobre a doença 

 

Na primeira entrevista, no início da pesquisa, apesar da maioria desconhecer 

as características reais da doença, 50% dos pacientes fizeram menção à 

importância do tratamento e apenas um reconheceu a doença como “Lepra”. A 

enfermidade não era reconhecida como algo capaz de levar à severas 

incapacidades físicas e sociais e, obviamente, também não utilizavam materiais de 

proteção por questões culturais e sócio-econômicas. Quando perguntados sobre o 

que sabiam sobre a Hanseníase, alguns entrevistados mostraram o 

desconhecimento sobre a doença que os afligia: “essa coisa que dá no corpo da 

gente, dá formigamento”. Interessante observar que para outro entrevistado, a 

Hanseníase não era caracterizada como doença, visto que não era transmitida a 



 

outra pessoa, provavelmente por se tratar de um paucibacilar, “não é uma doença 

porque não é transmissível. É um problema que a gente tem que tratar”.  

Alguns entrevistados acreditavam que a mesma era localizada somente na 

pele, embora identificassem a Hanseníase enquanto doença, o que provavelmente 

nos traz um reducionismo da gravidade da enfermidade e uma menor valorização do 

processo terapêutico. É notório observar que a percepção de algo negativo era 

evidente nas falas dos entrevistados “doença bem brabinha, mas que tem cura”. 

Apenas um deles a caracterizou como Lepra, terminologia abandonada pelo 

imaginário popular a partir do advento da palavra Hanseníase. Cavalieri (2013, p. 2) 

afirma que este advento partiu de uma tentativa do governo brasileiro em minimizar 

o estigma, em 1976, com a aprovação do decreto n° 165, de14 de maio de 1976, 

que mudou o nome de “Lepra” para Hanseníase:  
“... visando à reintegração social do doente, passam a vigorar as seguintes 
normas: 1.1. O termo “lepra” e derivados ficam proscritos da linguagem 
utilizada nos documentos oficiais do Ministério da saúde.” (BRASIL, 1976). 

 

Esta nova nomenclatura foi adotada, sendo amplamente empregada em 

documentos técnicos e científicos, no entanto, a suspensão do termo Lepra e 

derivados, só foram concretizados com a Lei Federal nº 1.010, de 1995.  
“... A segunda passagem diz respeito a uma iniciativa do Governo Federal 
com vistas à mudança obrigatória de terminologias, como lepra e leproso 
para hanseníase e doente de hanseníase respectivamente (Lei nº 9.010, de 
29 de março de 1995). Assim, as repartições da administração centralizada 
e descentralizada da União e dos estados, além de adotar a nova 
terminologia, passaram a arquivar quaisquer documentos em tramitação 
que não a observassem” (BRASIL, 2005a, p. 17).  

 

Assim, a palavra Hanseníase é nova na história da saúde no Brasil. Seu 

registro em documentos não corresponde ao advento do aparecimento da Lepra, 

embora sejam a mesma doença. 
“... a conjuntura que deu origem a palavra hanseníase no Brasil, ou ao 
significado moderno do termo lepra no estrangeiro, remonta a constituição 
de novos parâmetros, a um novo estilo de pensamento, que se diferencia 
substancialmente daquele que era utilizado com relação à lepra no passado 
brasileiro (ou a velha  lepra, no estrangeiro). Em suma, tratou-se da 
cunhagem de uma palavra nova em função da existência de situações 
sociais igualmente novas. Hoje convive-se com os hansenianos já os 
leprosos foram isolados do convívio social. Decididamente o hanseniano 
não é tratado da mesma forma que se fazia com o leproso. Não se trata 
apenas de uma mudança de nomenclatura. Esta foi a conseqüência de uma 
história mais longa, cujo desconhecimento e mesmo incompreensão podem 
frustrar a adoção de um caminho novo para lidar com a endemia hansênica 
na atualidade” (CURI, 2010, p. 294). 



 

Apesar de terem recebido manuais e informações, além do tratamento, alguns 

pacientes ainda não sabiam o risco a que se expunham, tanto assim que elegeram o 

assunto leprosário logo para a primeira reunião, após um dos pacientes ter relatado 

a história de seu falecido pai que vivenciara o medo de ser “aprisionado” neste tipo 

de ambiente. Acreditamos que talvez este tenha sido o marco para desencadear um 

interesse maior sobre o mal que os afligia, visto que a literatura, cinema e artes 

contribuem para alicerçar o medo e o estigma deste ambiente (MONTEIRO, 1993).  

 

 

5.1.2 Conhecimento inicial sobre as práticas de autocuidado 
 

Quando questionados sobre procedimentos de autocuidado, foram mais 

citados os medicamentos para a proteção da pele, sendo o óleo mineral, o único 

fornecido pela prefeitura, o mais utilizado. 20% afirmam não fazer nada neste 

sentido: “Esse óleo que vocês dão”; “óleo mineral, hidratante, creme do Avon no 

rosto”; óleo mineral, hidratante e protetor solar”; “nada, não tenho nada...”. 

Quando questionados sobre outra forma de autocuidado em relação à saúde 

em geral, o cuidado com a alimentação e a busca pelo médico foram expressos por 

50% dos pacientes para melhoria da saúde e os outros 50% não relataram realizar 

nenhuma prática: “evito comer coisas remosas, chocolate, amendoim, certos tipos 

de carne; “manter alimentação saudável”, “vou sempre ao médico”, não, não faço 

nada”.  

O autocuidado engloba a percepção das necessidades do próprio corpo e da 

mente como: adotar hábitos saudáveis, conhecer e controlar fatores de risco que 

levam aos agravos de doenças, necessitando assim a adoção de medidas de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, com melhora da qualidade de vida. 

(BRASIL, 2010b). As respostas dos pacientes não atingiram o idealizado nessa 

descrição. 

 
 



 

5.1.3 O olhar sobre o próprio corpo 

 

Ao serem questionados quanto à nota que dariam ao próprio corpo, 50% 

atribuiu nota máxima dizendo: “Dez, continuo fazendo tudo como antes”; “... sim ele 

continua o mesmo”; “10, ué, eu só tenho esse corpo”. Provavelmente estas 

respostas ocorreram por estarem classificadas como Grau 0 de incapacidade física 

ou por não levarem em conta pequenas alterações fisiológicas. 

Os pontos negativos em relação ao corpo foram, no entanto, citados e 

atribuídos à sua fragilidade, dor, manchas, raiva e preconceito. “... ficou um pouco 

de raiva por não poder fazer tudo...” “me senti muito frágil e com muitas dores”; “eu 

tinha o corpo bem manchado”; “... pelos preconceitos das pessoas...”.  

Apesar dessas respostas, 67% não se consideravam diferentes das outras 

pessoas. A variedade de qualidade das queixas, em tão pequeno grupo, já serviu 

como um indicador da necessidade de abordagem desses assuntos. 

 

 

5.2 OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

O grupo de profissionais foi formado por dez indivíduos, sendo nove ACS e 

uma enfermeira da ESF. Em relação aos questionários por eles preenchidos, 

encontramos as seguintes questões: 

 

 

5.2.1 Práticas de prevenção 

 

Com relação à prática da prevenção, 58,3% não identificaram conhecimento 

para isso, enquanto 26% apontaram a biossegurança e a apenas 16%, coube a 

auto-avaliação e o conhecimento sobre a doença. 

Respostas como: “Não me previno”; “Eu ainda não sei como me prevenir” e 

“Bom, eu não tenho prevenção nenhuma” nos remeteram a urgência de 

esclarecimento sobre o assunto, mesmo nas reuniões de “autocuidado”, dado o risco 

a que estes sujeitos se submetem diariamente. 

Interessante resultado tendo em vista que todos os ACS da unidade 

receberam uma capacitação de quatro horas, dada pelo Pólo de Hanseníase, há um 



 

ano, mais um manual do MS, direcionado a eles, com esta afirmação “o contato 

direto e prolongado com a pessoa doente em ambiente fechado, com pouca 

ventilação e ausência de luz solar, aumenta a chance de a pessoa se infectar com o 

bacilo”, no entanto, no tema referente a “Como prevenir a Hanseníase” o diagnóstico 

precoce (reconhecimento de sinais e sintomas) é apontado como única forma de 

prevenção:  
“A Hanseníase aparece de forma silenciosa e muitas vezes nem as pessoas 
nem os profissionais de saúde valorizam queixas, como formigamento no pé 
ou na mão, choques, fisgadas, comichões e sinais como manchas 
esbranquiçadas, queda de pelos e diminuição do suor (áreas da pele que 
não fixam pó ou poeira)” .... “diminuição da força dos músculos das mãos, 
pés e face, inchaço de mãos e pés, pele seca, manchas ou caroços 
esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do 
corpo, entupimento, sangramento, feridas e ressecamento do nariz, 
ressecamento dos olhos, mal estar geral, emagrecimento” (BRASIL, 2008b, 
p. 24 e 27). 

 

Com esta variada gama de sinais e sintomas citados acreditamos que seja 

difícil realmente para eles se prevenirem tendo o convívio diário em território 

endêmico e lidando com pacientes bacilíferos inclusive.  

 

 

5.2.2 Colaboração ao paciente  

 

Na questão quanto à forma de como poderiam colaborar com o paciente, 

educação e conhecimento biomédico foram às respostas mais colocadas (71%), 

seguida de acolhimento e apoio psicoafetivo (29%). Essa resposta “... através do 

acolhimento e conhecimento técnico”; “... pegando informações com os médicos e 

enfermeiros sobre os sintomas e prevenção para poder passar para os meus 

pacientes”; “... orientação com a saúde, com a pele...” reforçam o pensamento que 

educação em saúde é primordial para que sejam competentes no entrosamento do 

contexto saúde-doença. 

O mesmo manual citado anteriormente dedica várias páginas com o tema 

“Como você, ACS, pode ajudar”. Porém, não enfatiza que ele, ACS, dependendo de 

questões epidemiológicas, deva ficar mais atento ao risco de contágio e diagnóstico 

precoce.  



 

5.3 AS REUNIÕES (DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA) 

 

Na primeira reunião, numa roda de conversa, procurou-se o envolvimento 

decisório do grupo para a escolha de como e quando discorreriam os encontros: 

datas, horários, nome do grupo e assuntos a serem debatidos dentro do foco do 

autocuidado. O horário preferido foi o da tarde, salvo um encontro matutino como 

experiência, que se mostrou negativa na maioria das opiniões. O material didático foi 

distribuído entre os pacientes com a pactuação de que o trariam a todas as reuniões 

do grupo para o preenchimento. Observou-se que, apesar disso, quase nunca o 

trouxeram, sugerindo uma baixa adesão a essa técnica. Afinal, o que poderia tê-los 

desestimulado a cumprir com esse pacto? O medo de serem cobrados quanto ao 

ato de ler? Serem convidados a ler em público? Correrem o risco de demonstrar seu 

analfabetismo funcional? 

Dentre os participantes, um líder foi escolhido, porém, por motivo de saúde 

(não ligados a Hanseníase), não pode assumir por completo sua missão dentro do 

grupo. Também foi evidenciado um nome para o grupo através de votação: “Unidos 

pelo amor à saúde”. 

Apesar de sugerido pelo IBISS o tempo de duas horas para cada encontro 

aproximadamente, este nunca foi suficiente, sempre havendo extensão devido ao 

interesse dos integrantes. Mesmo assim as orações para finalização e 

agradecimentos não eram dispensados, assim como o lanche. 

Todas as reuniões tiveram a presença dos profissionais de saúde 

entrevistados e que faziam questão de nos auxiliar nos quesitos operacionais, 

incluindo cotização para o preparo do lanche. Já com relação aos pacientes, outros 

compromissos e o clima (calor ou chuva) foram motivos para justificar suas faltas. 

Com relação aos profissionais do Pólo de Hanseníase, só compareceram quando 

dentro de seu horário de trabalho obrigatório. 

Houve como preconizado no treinamento para implantação de grupos, 

envolvimento também de outros profissionais de nível superior, denominados 

“visitas”, que tinham como papel contribuir para o quesito informação, mas que  

acabaram por “despejar” conhecimentos ao invés de trocá-los e assim 

sobressaíram-se em relação aos outros integrantes do grupo, consequentemente 

inibindo-lhes a fala diversas vezes. Freire (2003) nos mostra que o ensinar exige 

disponibilidade para o diálogo entre indivíduos que fazem história e que são por ela 



 

feitos. Deve haver respeito às diferentes convicções e reconhecimento que ao 

mesmo tempo em que sabemos algo, ignoramos algo também. 

A presença de outros indivíduos no grupo que não fizeram parte da pesquisa 

foi uma constante: ex-pacientes, crianças (filhos), parentes, dentistas da unidade, e 

integrantes do projeto PET SAÚDE1 e do Pólo de Hanseníase. 

A visita de uma dentista e de uma médica foi aproveitada para alguns 

esclarecimentos quanto à relação da Hanseníase e a saúde bucal e medicações e 

seqüelas orgânicas decorrentes da doença mesmo após o tratamento 

respectivamente, no entanto, os assuntos foram solicitados por profissionais de nível 

superior e explicados de forma verticalizada e técnica. Na última reunião tivemos 

como convidada uma Assistente Social que pertencia ao NATO da ESF. Ela também 

tentou através de um modelo de transmissão passiva de conhecimento oferecer 

informações sobre benefícios, mas ainda assim, a gama maior de perguntas coube 

aos profissionais de saúde de nível superior que dominaram a reunião. Até mesmo 

os ACS, neste dia emudeceram. Não houve tempo para abordagem da cesta básica. 

Apesar de termos conseguido a fala espontânea da maioria dos pacientes 

durante as reuniões, um deles em nenhum momento se pronunciou, mesmo quando 

estimulado. A timidez ou a vergonha podem ter sido a causa da falta de 

interatividade. A voz dos profissionais, principalmente os de nível superior no geral, 

superou as demais, o que acreditamos compromete a espontaneidade da 

participação dos demais usuários e profissionais e que não reforça o caráter informal 

da reunião. 
“Esse encontro entre o saber técnico e o saber prático só é viável quando 
sabemos ouvir e sabendo ouvir falamos com as pessoas. Saber ouvir 
implica em respeitar as falas que contradizem ou que questionam a nossa 
fala e o saber científico. Pois quando valorizamos esses impasses 
conseguimos, junto com a população, promover  a saúde a partir da 
condição concreta das pessoas, ultrapassando as contradições que, muitas 
vezes, existem entre a teoria e a vida cotidiana” (FRANCO, 2011, p. 21). 

 

Os temas sobre o autocuidado, previamente estabelecidos pelo manual do 

MS, obedeceram a seguinte ordem: nariz, pés, olhos e mãos e a demonstração foi 

feita em conjunto com os interessados. Dois pacientes não quiseram submeter-se a 

demonstração/treino do autocuidado alegando que já o faziam em suas casas.  
                                                
1 PET-SAÚDE é Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, regulamentado pela Portaria 
Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, disponibilizando bolsas para tutores, preceptores (profissionais 
dos serviços) e estudantes de graduação da área da saúde e tem como fio condutor a integração ensino-serviço-
comunidade como uma das ações intersetoriais direcionadas para o fortalecimento de áreas estratégicas para o 
Sistema Único de Saúde. 



 

Dentre os temas de escolha espontânea o grupo iniciou com “leprosários”. 

Este tema provavelmente foi escolhido devido a um paciente ter relatado a história 

do estigma e medo sofrido pelo seu falecido pai, portador da doença, e que fugira do 

isolamento compulsório. Supomos que a co-relação entre Lepra e Hanseníase 

começava a interessar a maioria. Os outros temas foram: sintomas após tratamento, 

efeitos colaterais da medicação (PQT), Hanseníase na gravidez e como o 

profissional de saúde deve lidar com essa situação, o teste de sensibilidade, as 

lesões do olho e as cirurgias acerca da atenção secundária, questões ligadas aos 

direitos e benefícios, falta de insumos e o questionamento quanto ás diferenças com 

relação ao programa de tuberculose em relação aos benefícios deste último que 

recebe cesta básica e o de Hanseníase não. 

Seria por conta de ter uma política mais preocupada com os casos de 

abandono? Seria por conta de garantir uma melhor nutrição tendo em vista que a 

condição nutricional é fator preponderante nesse caso? Infelizmente, esta questão 

nós não soubemos responder. 

Os ganhos com relação à vigilância (diagnóstico precoce) foram notáveis 

após discussão sobre sinais, sintomas e epidemiologia. “... agora tenho reparado em 

todo mundo, na cara inchada e sobrancelhas...” diz uma paciente. Outra faz 

referência à cunhada visto que percebeu sinais nela: “... eu já indiquei o médico mas 

ela não quer se tratar...”. Outra afirma que o marido pode estar fazendo um novo 

quadro (recidiva?) por apresentar novos sintomas ligados à perda de força e 

deformidades afirmando: “ele é uma pessoa difícil, mas vou tentar trazê-lo ao posto”. 

Duas delas também relataram que irão levar seus filhos na próxima campanha que 

se aproxima, pois perceberam manchas... uma ACS percebeu falta de sensibilidade 

ocular durante o treinamento e irá procurar oftalmologista, além da promessa em  

aumentar a autopercepção de seu corpo.  

A madarose (queda dos pelos em cílios e sobrancelhas) e o lagoftalmo 

causaram espanto e chamou a atenção dos ACS e dos pacientes como sinal de 

suspeição de Hanseníase em alguns indivíduos conhecidos. 

 

 



 

5.3.1 Dados observados nos pacientes  

 

O roteiro observacional contendo seis itens sobre o comportamento de cada 

paciente foi assinalado em todos os encontros. Dos 36 apontamentos previstos, 

apenas 24 foram feitos devido às faltas de pacientes em alguns dias. 

Observamos que na maioria das vezes os pacientes vieram acompanhados 

por familiares, sendo composto este grupo em sua maioria por mulheres que traziam 

seus filhos menores (crianças). Apenas uma vez um homem veio acompanhado pela 

esposa. Observamos aí uma dificuldade do envolvimento da família quando as 

reuniões se realizam em período comercial, onde a maior parte encontra-se em seu 

trabalho. A presença de crianças é apenas um sintoma da ausência de espaço mais 

adequado para elas naquele horário.  

Quanto ao tipo de calçado, independente de dia de sol ou chuva, foi unânime 

o uso de calçado aberto, não indicado aos pacientes devido ao risco de lesões 

provocadas pela hipoestesia.  

A liderança de falas na escolha de temas foi alcançada apenas pela metade 

do grupo de pacientes, os outros jamais se pronunciaram desta forma, apenas 

aceitando ou discordando do que já havia sido dito e mesmo assim quando 

questionados. 

Quanto ao material didático entregue para uso domiciliar e na reunião, 

preencheram o caderno de auto-avaliação (manual) apenas em 21% das vezes e a 

leitura da cartilha em 29% das vezes (sendo que disseram tê-lo feito em casa, mas 

não o trouxeram para a reunião). Referiram dificuldade com o preenchimento do 

caderno em 11% das vezes. Ninguém fez referência à dificuldade de leitura da 

cartilha. Com a baixa adesão ao processo de trabalho preconizado pelo MS 

questionamos se o material é adequado à proposta. 

 

 



 

5.4 O RETORNO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

 

Na segunda entrevista, após o término das atividades do GMAEAC, 83% dos 

pacientes reconheceu a Hanseníase como doença da pele que atinge os nervos, 

17% associaram a doença ao termo Lepra e apareceu a noção de “incapacidade”. 

No autocuidado foi mantida a maior porcentagem com relação à pele. Cabe ressaltar 

que a pele é a maior referência ligada a Hanseníase oferecida pela mídia e pela 

literatura aos usuários do SUS. Houve uma resposta ímpar: um paciente 

permaneceu não utilizando nada, provavelmente por tratar-se de um Grau 0 de 

incapacidade física.  

Os calçados permaneceram não citados como material de proteção por 50% 

dos pacientes, foi dito como deveria ser usado por 33%; e 17% mencionaram não 

utilizá-lo pelo desconforto. Durante as reuniões duas falas marcaram esse 

desconforto: “tenho a impressão de bota e muito peso nos pés”; “... a gente tropeça 

mais, tem mais queimação e o pé incha mais...” uma ACS tentou dividir saberes 

afirmando que o desconforto era causado pela falta de costume pois ela própria 

havia passado por isso ao ter começado o uso obrigatório do calçado fechado após 

ingresso na profissão. Sugeriu inclusive que tentassem iniciar o hábito no inverno 

para melhor adequação, mas as pacientes alegaram que antes da doença usavam 

calçados fechados normalmente, o que nos induz a pensar que talvez tenha-se que 

repensar e investir mais em calçados mais apropriados  para o pé neuropata e não 

simplesmente indicá-los. 

Quanto ao uso do calçado adequado, houve uma divergência entre o dito e o 

observado ao longo da trajetória do grupo onde se observou unanimidade do uso do 

“chinelo de dedo” deixando claro que não é fácil vencer essas barreiras: costume 

e/ou financeiro e/ou desconforto. Mesmo após a discussão sobre o tema no grupo 

não foi percebida qualquer modificação desse comportamento.  

A informação do desconforto que o calçado fechado traz, relatada por 

pacientes, pode ser uma brecha para a necessidade do SUS investir em calçados 

adequados, confortáveis e bonitos, pois o calçado feio poderia aumentar o estigma e 

permanecer guardado. Cabe lembrar que as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde são responsáveis pelo fornecimento desses calçados (órteses), através das 

unidades de saúde e reabilitação conveniadas pelo SUS (BRASIL, 2008e). Os pés 

neuropatas, atingidos pelo bacilo de Hansen, insensíveis, Grau I e que podem ser de 



 

caráter permanente, são considerados deficientes por levarem a incapacidade de 

proteção dos mesmos, ocasionando úlceras plantares ou lesões pérfuro-cortantes 

que mais cedo ou mais tarde poderão acarretar dificuldade de mobilidade do 

indivíduo. Em se tratando da redução de danos e de cuidado a saúde do indivíduo 

com hanseníase, Lockwood e Suneetha (2005) afirmam que “... é necessário 

fornecer calçados especializados aos pacientes com deformidades nos pés para 

prevenir a ulceração”. 

Wills (1985) também cita como necessário além do apoio social, emocional e 

informativo que são intangíveis o apoio instrumental, que é tangível, como 

complementação desse apoio. 
“As intervenções que visam à prevenção da ocorrência e/ou agravamento 
de incapacidades/deficiências incluem a detecção precoce e a conduta 
eficaz dos danos neurais e das reações hansênicas; orientação apropriada 
sobre autocuidados; participação dos membros da família na atenção de 
saúde baseada no lar; desenvolvimento e uso de calçado de proteção e 
outros dispositivos produzidos localmente e cultural e esteticamente 
aceitáveis” (OMS, 2005). 

 

Os direitos específicos das pessoas com deficiência, como estes pacientes 

acima descritos, estão contidos no Decreto nº 3.298/99 e na Convenção sobre os 

direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em dezembro de 2006. No Brasil, o artigo 18 do Decreto nº 3.298 de 

20/12/1999 afirma “Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da 

pessoa portadora de deficiência a concessão de órteses, próteses...” (BRASIL, 

2008e). 

Amiralian (2000) para favorecer a proximidade entre as pessoas e a 

comunicação entre os especialistas na reabilitação, analisou a importância da 

terminologia deficiência e incapacidade e para isso utilizou o documento do 

Secretariado Nacional de Reabilitação da Organização Mundial da Saúde e de 

publicações recentes sobre o tema, conceituando-os da seguinte forma: 
“Deficiência: perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. Incluem-se nessas a 
ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido 
ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais. 
Representa a exteriorização de um estado patológico, refletindo um 
distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão.” 
 
“Incapacidade: restrição, resultante de uma deficiência, da habilidade para 
desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. Surge 
como conseqüência direta ou é resposta do indivíduo a uma deficiência 
psicológica, física, sensorial ou outra. Representa a objetivação da 



 

deficiência e reflete os distúrbios da própria pessoa, nas atividades e 
comportamentos essenciais à vida diária” (AMIRALIAN, 2000, p. 98). 

 

Para que se intensifique a auto-ajuda e o apoio social, reforço da participação 

popular na direção dos assuntos de saúde, é necessário requerer um contínuo 

acesso à informação e às oportunidades de aprendizado para os assuntos de saúde, 

bem como adequado apoio financeiro (BRASIL, 2002b).  

Em outra questão, como coadjuvante à melhoria da saúde, o não tabagismo 

foi obtido como o melhor fator, seguido da abstinência de álcool e alimentação 

saudável. 

A percepção quanto a ser um indivíduo diferente na sociedade permaneceu 

inalterada, porém, agora só um paciente foi fiel à nota máxima de seu corpo o que 

sugere que o grupo permitiu uma reconceituação do processo de adoecimento. 

Somaram-se aos pontos negativos os termos: seqüela, aumento de peso (paciente 

em uso de prednisona) e diminuição de sensibilidade nos pés: “... tô mais gorda e as 

dores não me deixam”; “só meus pés estão diferentes, sem sensibilidade”; ...a única 

coisa, seqüela que ficou, foi meu nariz e algumas manchas”. 

Ressalto que fora os pacientes, um indivíduo portador da doença, participante 

do grupo e que se apresentou apenas como profissional de saúde, assim se 

manteve até o fim da pesquisa. Assim, respalda-nos a impressão sobre o medo do 

estigma na unidade onde o mesmo atuava após o término do grupo. 

Sontag (1984), que vivenciou um câncer, nos traz em sua obra uma 

abordagem sobre o valor metafórico (conceitos subjetivos aculturados pelo 

inconsciente social) de doenças onde se pode perfeitamente traçar um paralelo com 

a Hanseníase. A autora chama a atenção inclusive para o fato de que 

representações sociais com falsas crenças sobre os processos de adoecimento, 

podem levar o indivíduo a imaginar que a doença foi provocada por ele próprio, 

como meio de purgar pecados ou como uma punição. Ela assegura ainda que o 

melhor caminho da volta à saúde se faz através da resistência a estas 

representações. 

Monteiro (1993) afirma que esse processo de estigmatização e preconceito 

continuam no imaginário coletivo, resistindo aos avanços científicos e descoberta de 

cura no caso da Hanseníase.  

Quanto aos profissionais de saúde no segundo questionário, quanto à sua 

própria prevenção, após participação no GMAEAC, as respostas se apresentaram 



 

mais consistentes voltando-se a maioria para o autoconhecimento do corpo, seguida 

por questões de biossegurança: “... ambiente aberto e arejado, olhando meu corpo”; 

“... ficando atenta aos sinais e sintomas do meu corpo”; “... conhecendo os sintomas 

e se avaliando...”. A resposta “nada” surpreendentemente também apareceu sendo 

uma delas dada pela profissional que já estava contaminada. Talvez pelo fato de 

enquadrar-se como paciente, tomando para si essa prevenção e nada mais ter a 

fazer. 

Quanto ao quesito colaboração ao paciente 48% das respostas foram 

voltadas à educação em saúde e apoio ampliado: “através do acolhimento e 

informação”; levando informações sobre autocuidado, tirando dúvidas...”; 

“acolhimento e passando informação”. O suporte psicoafetivo veio a seguir com 

43%. A organização de trabalho se fez presente em apenas 10% das respostas.  

As análises aqui descritas apontaram o desconhecimento de indivíduos 

(usuários e profissionais do SUS) sobre nuances da doença Hanseníase. Isto 

também é perceptível ao olhar do MS tendo em vista estas publicações: “A 

hanseníase ainda é desconhecida por grande parte da população apesar de ser uma 

das doenças mais antigas de que se tem notícia – há relatos na China que datam de 

2600A.C.”... “No que se relaciona ao preconceito secular contra a doença, casos 

envolvendo a comunidade e profissionais de saúde, ou mesmo o próprio doente – 

auto-preconceito – têm origem na desinformação ou na incompreensão, 

proporcionando prejuízos à sua recuperação” (BRASIL, 2005, p. 98-99)  

No entanto, sob o nosso olhar as respostas mais amplas dos profissionais 

traduziram um ganho no uso da estratégia quanto à educação em saúde. Temas 

relevantes para eles, abordados nos encontros, obtiveram uma aprendizagem 

significativa podendo levar à mudanças de comportamento. A experiência 

envolvendo os profissionais tornou-se assim um campo de atuação da Política de 

Educação Permanente. 
“A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem 
significativa. Ao aproximar o mundo do trabalho do mundo da educação, o 
ambiente de aprendizagem é o próprio espaço dos serviços de saúde e da 
gestão do SUS. Esta aproximação faz com que o aprendizado seja baseado 
na reflexão das práticas cotidianas. Por isso tem sentido, é útil e mais 
próximo da realidade para o profissional”. ... “A Política de Educação 
Permanente em Saúde propõe a produção de novos conceitos construídos 
coletivamente, que impõem perguntas sem respostas. Por isso, é 
fundamental adotar uma perspectiva crítica, estar aberto a rever e 
problematizar constantemente a realidade para avançar no processo” 
(LOPES, 2007, p. 152 e 154). 



 

5.5 REFLEXÕES SOBRE O VIVIDO: O GRUPO E O MATERIAL DIDÁTICO 

 

Educação em saúde foi o eixo e importante instrumento para o se conhecer 

para se cuidar melhor. Foi preciso saber onde e por quem seriam geradas as 

perspectivas de ajuda. Essa parte precisou ser fortalecida logo no início da 

implantação do grupo. No caso da Hanseníase foi necessário que se conhecesse 

seu contexto histórico social além da doença em si, para depois adentrarmos ao 

autocuidado. 

CAVALIERI (2013, p. 8) reforça teoricamente esta situação quando nos fala 

que:  
“o embate entre a assimilação do termo “lepra” e hanseníase depende em 
larga medida da percepção da “lepra” (dos leprosários, das deformidades e 
dos preventórios que separam pais de filhos) e da percepção da hanseníase 
(do tratamento ambulatorial, gratuito e que é curável em pouco tempo). 
Enfim, a hanseníase da liberdade, da cidadania, dos direitos humanos 
contra a “lepra” do apodrecimento em vida”.  

 

O envolvimento de várias pessoas é uma das coisas mais relevantes na ação 

educativa em saúde. Através da interação dos indivíduos há maior possibilidade de 

solucionar problemas. Nem sempre é fácil mudar a prática, mas é importante 

sensibilizar as pessoas, pois, todos podem trazer contribuições. O que motiva a 

participação, o ponto de partida, é a discussão coletiva dos problemas e das 

contradições existentes na realidade. Como cada problema puxa um tipo de solução, 

para cada solução há de se procurar os melhores caminhos, pois, além do 

compromisso individual, é importante mobilizar as diversas organizações presentes 

na realidade (BRASIL, 2005). 

GOFFMAN (1988) valoriza também o pertencimento a um grupo. Ele acredita 

ser um mecanismo de ajuda ao estigmatizado afirmando que quanto maior for a sua 

relação pessoal menor será a probabilidade da sensação do estigma. 

Neste grupo, no entanto, as falas de alguns profissionais de nível superior 

sobressaíram e apontaram para uma forma de cobrança que nos impeliu a 

lembrarmos da relação mercantilista e impessoal oposta à teoria da dádiva, onde o 

dar implica a ação de receber pura e simples. Foi então questionado por um deles: 

“Por que vocês não usam o sapato fechado conforme foi ensinado?!”.  

Godbout (1998) e Lacerda (2011) referenciam às relações de pessoalidade, 

que engendram a formação das redes de apoio social e favorecem o fortalecimento 



 

das identidades e o reconhecimento dos sujeitos e grupos e onde o “dar o 

ensinamento” não significa uma ação contratual.  

Além disso, as pessoas de nível superior (da Saúde) que participaram desse 

grupo, mesmo aquelas como visitantes, não foram previamente avisadas com 

relação aos métodos horizontalizados de educação a serem empregados. Segundo 

Freire (2003, p. 30) “a educação verticalizada é um falar de cima para baixo, que 

termina por inibir o direito de quem escuta de falar, onde não se busca integração 

entre o saber popular e o científico”, pois “ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos”. A relação dialógica leva a reflexão e posicionamento diante do 

problema.  

Franco (2011, p. 21) nos alerta quanto a isso: 
“A instrumentalização dos profissionais para partir do conhecimento prévio 
dos usuários na construção de novos caminhos para uma vida com mais 
saúde é fundamental para que a prática libertadora tome lugar da prática 
autoritária e coercitiva. Isso significa que a equipe de saúde deve 
reconhecer e ouvir os saberes dos indivíduos e não simplesmente impor 
normas e condutas ideais de acordo com as evidencias cientificas”.  

 

Uma outra observação importante foi à subutilização do material didático: 

cartilha e manual direcionados para facilitar a prevenção de incapacidades, onde o 

perfil dos pacientes apontou para um baixo ou inexistente letramento. O fato de 

poucos os terem trazido para as reuniões sugere uma inadequação desse material, 

o que numa linguagem envolvendo o dinheiro público poderia ser traduzido como 

desperdício de recursos devido à baixa adesão. 

Reforça esta situação o fato de não terem citado, propriamente dito, 

dificuldades na leitura ou no preenchimento do material didático durante o período 

em que estavam sob observação. Os termos técnicos empregados nestes 

instrumentos tais como seqüela, férula, fissura, ardor, pálpebra, entre outros e as 

perguntas que induziam a resposta sim ou não, quando o “às vezes” poderia 

irromper em inúmeros momentos, podem ter agravado essa dificuldade de utilização 

e aproveitamento do material pedagógico. 

Há de se observar ainda que neste material parece existir uma intenção de 

ocultar o tema reação hansênica, fenômeno que envolve o sofrimento de lesões 

orgânicas decorrentes da exposição ao agente etiológico vinculada às 

características imunológicas do paciente, pois pouco é mencionado. O Manual de 

Prevenção de Incapacidades do próprio MS cita os cuidados com pés e mãos 



 

reacionais (BRASIL, 2001b). O guia de orientações para uso de corticosteróides em 

Hanseníase também alerta: 
“A detecção de incapacidade física no diagnóstico sugere dificuldades para 
se diagnosticar precocemente a doença, assim como problemas de acesso 
dos usuários. Deve-se destacar que muitas pessoas sem incapacidades no 
diagnóstico, durante o tratamento ou após o término terão quadros 
reacionais que podem levar a esta condição” (BRASIL, 2010c, p. 9). 

 

Como no grupo havia pacientes sob este quadro, o assunto inúmeras vezes 

era retomado, sem haver apoio teórico para o mesmo no material utilizado. Daí uma 

questão: se a intenção era prevenção de incapacidades e autocuidado de forma 

mais abrangente por que os quadros reacionais não foram envolvidos desta vez? Os 

pacientes reacionais são motivo de muito maior atenção. Além do acompanhamento 

mais de perto, precisam da garantia da integralidade no autocuidado adequado, pois 

estão a mercê da automedicação para amenizar seus quadros agravados (e que não 

são entendidos pelos pacientes, tendo em vista que estavam fazendo o tratamento 

correto). 

O uso inadequado da prednisona foi assumido explicitamente nas reuniões 

por alguns pacientes e sabe-se que isso pode levar à complicações mais severas do 

que aquelas encontradas nos portadores de Hanseníase puramente. Alguns 

assuntos relevantes não foram oportunamente trabalhados no grupo. O uso de 

talidomida foi um outro exemplo, o que para nós foi uma deficiência do processo, 

dado que é imprescindível o esclarecimento a este respeito. 
“Esses medicamentos são usados em diversas especialidades, em 
preparações distintas e em doses muito variadas e sua principal indicação é 
no tratamento de doenças nas quais estão envolvidos mecanismos imunes 
e inflamatórios. Nos episódios reacionais relacionados à Hanseníase, dentre 
os glicocorticoides, a prednisona é o medicamento mais utilizado. 
Apesar dos grandes benefícios terapêuticos, os corticosteroides podem 
causar graves efeitos adversos, em particular nas terapias prolongadas (por 
mais de 30 dias) ou em altas doses. Esses efeitos estão relacionados a 
diversos fatores, tais como o tipo de preparação, horário, dose, 
duração, via e esquema de administração, idade e sexo, doença de base, 
perfil individual e associação com medicamentos que interferem no seu 
mecanismo de ação. Assim, além da avaliação prévia e acompanhamento 
de comorbidades, no curso desses tratamentos, é preciso vigilância em 
relação às interações medicamentosas, que podem agravar doenças 
preexistentes ou desencadear efeitos danosos” (BRASIL, 2010c, p. 11). 

 

Em relação ao autocuidado, o confronto do atual material preconizado pelo 

MS, com um outro publicado anteriormente para evitar complicações, observa-se 

que nele citava-se com destaque o perigo do corticosteróide (prednisona) e 

talidomida (“...faz o bebê nascer aleijado...”) como medicações a serem tomadas 



 

unicamente sob supervisão médica (OLIVEIRA, 1995, p. 14). O fato dos integrantes 

do grupo questionarem inúmeras vezes durante o transcorrer das reuniões, sobre os 

sintomas da doença nos levou a concluir que há incredibilidade sobre a cura e que 

isto se dá pela presença de reações e seqüelas que os pacientes podem carregar 

por toda a vida. Os instrumentos pedagógicos fornecidos também não atenderam a 

esse quesito. 

Talvez algum ganho se tenha conseguido pelo manuseio dos livretos pelas 

crianças, onde oportunamente se via interesse deles, porém, acreditamos que não 

era esse o objetivo maior a ser atingido. É sabido também que a participação destas 

no grupo faz com elas percam o medo do serviço de saúde, haja mais socialização e 

conhecimento do espaço como educativo e acolhedor. A sua presença foi inevitável 

tendo em vista que as mães não tinham com quem deixá-las. De certo, ao estarem 

no grupo, podem ter inibido assuntos mais delicados como a sexualidade, por 

exemplo. 

A estratégia de GMAEAC, não se enquadrou às idéias de FREIRE (2003, 

2005) a respeito dos métodos pedagógicos (aplicados à educação em saúde) nem 

tão pouco seguiu os padrões desejados de descentralização na Atenção Básica, 

onde o indivíduo é que deve primeiro expor as suas necessidades. O trabalho 

desenvolvido por FRANCO (2011, p. 20) vem ao encontro destes dois temas: 
“... A dificuldade da adesão dos usuários se relaciona com a utilização de 
práticas educativas coletivas tradicionais, com temas pré-definidos 
relacionados aos temas de saúde identificados como prioritários pelo 
serviço e não pelos usuários. Assim como a falta de domínio da tecnologia 
de coordenação de grupos pelos profissionais responsáveis. Para que a 
construção do conhecimento ocorra, através do diálogo e potencialize a 
autonomia é preciso que estes se articulem aos interesses e vontades dos 
usuários. Desta forma, estaremos atuando numa perspectiva que valorize o 
conhecimento do sujeito e a construção compartilhada do conhecimento...”.   

 

A estratégia de GMAEAC fugiu igualmente à construção de um GMA 

fundamentado em suas origens, onde o objetivo é o de readquirir o equilíbrio através 

de um relacionamento de igualdade e proximidade, onde está inferido o sentido de 

uma qualidade de relação que compreenda o problema do outro, por experiência 

autêntica de situações vividas, e não de “outros” que nunca a vivenciaram (LOECK, 

2009; MONTEIRO, 1997), construindo dessa forma sua própria filosofia e programa 

de ajuda. A inclusão de profissionais de saúde sugerida pelo IBISS acabou por ferir 

os princípios do GMA. Além do que cabe lembrar que institucionalizar incorre em 

aprisionamento e programação. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No tratamento da Hanseníase até alcançar a alta por cura o paciente recebe 

oferta de múltiplas informações (inclusive escritas em prospectos e manuais). No 

entanto, atendimentos realizados pelo Pólo de Hanseníase para acompanhamento 

evidenciam sua baixa efetividade com relação à prevenção e/ou tratamento de 

incapacidades com base no autocuidado. A baixa escolaridade não contribui para o 

interesse pela leitura dos manuais ou sua compreensão. É pouca a compreensão 

por parte das pessoas acompanhadas da importância da avaliação contínua (sua e 

dos seus contatos intradomiciliares). Esse quadro é influenciado pela situação sócio-

econômica dos pacientes: sem recursos não podem adquirir materiais de proteção 

preconizados, como calçados adequados e luvas. 

A ênfase do Pólo no atendimento individual para o tratamento medicamentoso 

e reabilitador não atende adequadamente a outras necessidades impostas pela 

doença que afetam não só ao paciente, mas a toda a comunidade (que pode auxiliá-

lo aumentando a efetividade na prevenção das incapacidades). A prevenção de 

incapacidades é centrada no indivíduo e não tem mobilizado a equipe da ESF no 

sentido de envolver família e comunidade. 

Agrava a situação a insuficiente oferta de profissionais capacitados para a 

grande demanda de pacientes com esse perfil, que requerem um investimento de 

tempo maior para o atendimento e “entendimento” sobre a doença e suas 

consequências. Observando as relações entre profissionais e pacientes, 

constatamos com freqüência que profissionais de saúde não percebem a 

necessidade de ouvir os pacientes para tentar entender porque não se cuidam como 

preconizado, e acabam por frustrarem-se com o insucesso de suas orientações.  

 Ao nosso olhar, o experimento com o GMAEAC careceu de um nivelamento 

de conhecimentos mínimo no grupo antes da abordagem sobre o autocuidado 

propriamente dito. Assim, acreditamos que esta estratégia requer uma análise 

contextual em vistas a uma dinâmica de ajustes que a leve a ser reproduzida em 

outras unidades da ESF de forma a fortalecer o PNCH e o SUS.  

Rodrigues (2011) e Cavaliere (2013) dissertam sobre as diretrizes e os 

princípios do SUS no Brasil mostrando que este visa assegurar a universalização do 

direito à saúde, sendo assim regionalizado e hierarquizado, com descentralização 

político-administrativa utilizando a epidemiologia para o estabelecimento de 



 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Rodrigues, no 

entanto, reconhece que falta ainda planejamento na oferta de ações e serviços 

adequados às necessidades da população. Quanto à equidade, Starfield (2002) nos 

fala que é alcançada quando os recursos são disponibilizados para aqueles que 

necessitam de mais serviços por apresentarem maiores desvantagens sociais ou de 

saúde. A concepção do GMAEAC pode parecer, assim, estar muito distante às 

perspectivas do SUS.  

Nesta nova estratégia (GMAEAC) o MS mais uma vez definiu diretrizes 

calcadas em ações verticalizadas que não consideram as dificuldades dos 

indivíduos no território – especificidades regionais - mostrando ambivalência no 

discurso da descentralização, além de deixar a margem os mais necessitados: 

trabalhadores e pacientes com GRAU II de incapacidade. 

É possível que a política de Hanseníase do MS possa garantir um espaço 

mais abrangente para diagnóstico das demandas de cada região, flexibilizando a 

abordagem do grupo pela equipe de saúde que os acompanha , criando assim 

estratégias de atenção mais resolutivas e abrangentes. Afinal, onde ficaram os 

diagnósticos locais, as análises epidemiológicas do território que antecedem a ação? 

Esse grupo poderia ter sido mais impactante se ao invés de material didático, 

tivessem o material adequado para o autocuidado que aliado à educação em saúde 

horizontalizada, com o conhecimento do porque, como e para que usá-lo, o tornaria 

mais efetivo. Além disso, o enfoque sobre as incapacidades sociais não são 

contempladas neste documento, sendo esse tema eleito pelo grupo como de vital 

importância para eles. 

O material didático também não contempla os cuidados relativos às reações 

hansênicas e automedicação, nem os meios de garantir benefícios sociais e 

financeiros aos portadores de Hanseníase (trabalho, consultas, passagens, bacias, 

hidratante, lixas). 

De uma forma superficial o GMAEAC atendeu as diretrizes preconizadas pela 

PNCH, podendo alcançar resultados mais satisfatórios se utilizado com propostas 

pedagógicas mais adequadas ao território e sua população. Não vimos, porém, 

sustentabilidade para a estratégia ampla do autocuidado, caso não tenha um líder 

ou coordenador, conhecedor profundo do assunto, para esclarecer inicialmente as 

dúvidas (reações/seqüelas/medicamentos) dadas à complexidade da doença. 



 

As inúmeras formas de apresentação da Hanseníase, com suas reações e 

seqüelas traz uma gama enorme de dúvidas não só aos pacientes, mas também aos 

profissionais da saúde. 

O autocuidado poderia ser repensado dentro da ESF, explorando-se as às 

necessidades do território de forma horizontalizada e posterior ao nivelamento de 

conhecimentos sobre a doença para a participação no grupo. A educação em saúde 

sob a técnica dialógica pode ter muito a oferecer neste sentido, principalmente 

quando em grupo, fortalecendo a proposta de um GMA a partir de uma clientela 

qualificada. 

Assim sendo, mudanças de comportamento com relação ao autocuidado 

propriamente dito não ocorreram dentro do período avaliado. Por outro lado, houve 

aumento na responsabilidade da avaliação de contatos e diagnóstico precoce sendo 

este um bem alcançado em termos de vigilância como forma de melhorar os índices 

futuros de incidência e prevalência.  
“... Embora a carga da hanseníase tenha sido reduzida substancialmente, 
novos casos de hanseníase continuarão a surgir no futuro próximo, na 
maioria dos países endêmicos. Os princípios básicos do controle da 
hanseníase além do ano 2005 continuarão a se basear na detecção e no 
tratamento precoces dos pacientes de hanseníase” (OMS, 2005, p. 10). 

 

A intervenção de grupo é uma estratégia tardia no município, mas ainda 

assim poderá auxiliar na detecção precoce em outros indivíduos colaborando com a 

meta proposta pelo Plano Nacional de Saúde 2012-2015 (BRASIL, 2011). 

Cabe aqui relembrar que só existe uma forma de se fazer o diagnóstico 

precoce: conhecendo as diversas formas em que a doença pode se apresentar 

independente das informações da mídia. A Hanseníase não pode ser vista apenas 

como uma doença de pele. Quando o diagnóstico se baseia somente em manchas 

anestésicas é possível perder aproximadamente 30% dos casos MB (LOCKWOOD; 

SUNEETHA, 2005). 

A mudança do nome Lepra para Hanseníase também pode contribuir para 

que o indivíduo “relaxe” sobre a investigação de contatos e tratamento. No grupo, 

aqueles que não faziam o link com a Lepra não entendiam o perigo a que se 

expunham apesar do tratamento e “cura”. Ao conhecerem passaram a ter maior 

interesse na busca ativa. 

Outro ponto a ser comentado é que, pelo que nos parece, o fato dos 

pacientes terem presenciado na mídia a exposição do MS que “a Hanseníase tem 



 

cura”, os levaram a crer que após o tratamento retornariam a condição anterior à 

doença, o que na maioria das vezes não aconteceu devido às seqüelas naturais do 

processo de adoecimento. Os sintomas permaneceram o que lhes pareceu um 

contra-senso. O manual de prevenções de incapacidade publicado pela MS 

reconhece esta questão: 
“... A cura da hanseníase é a morte do bacilo, e o início do tratamento 
interrompe a transmissão. É confortante para os doentes saber que não há 
mais risco de contágio para a família, amigos e colegas, assim como ter 
certeza da cura após o término do  tratamento. No entanto, os quadros 
reacionais apresentados por um percentual significativo de pessoas 
acometidas pela doença, cujo tratamento não garante o completo 
restabelecimento da condição de saúde anterior, podem resultar em 
doenças e incapacidades que são percebidos como a manutenção da 
doença... Muitos pacientes com seqüelas graves ou definitivas consideram-
se doentes, pois necessitam de cuidados e tratamentos, não podem 
trabalhar e precisam do benefício da previdência social, onde são 
considerados inaptos ou incapazes. Como acreditar que estão curados? 
Entender a diferença entre doença e reação não é simples, principalmente 
para as classes sociais mais pobres e menos escolarizadas. Para que as 
dúvidas não levem ao abandono do tratamento é preciso confiança na 
equipe e portas abertas nas unidades de saúde; é preciso “gastar” tempo na 
consulta, escutar, orientar, garantir exames, medicamentos e uma rede 
integrada de atenção à saúde” (BRASIL, 2008c). 

 
No Relatório de Auditoria de Natureza Operacional no Programa Nacional de 

Eliminação da Hanseníase (2005) encontram-se as seguintes afirmativas: 
“Teriam influência no aparecimento da moléstia as deficiências de nutrição, 
com as conseqüentes implicações na formação de fatores imunitários, e 
mais a promiscuidade, a falta de higiene e a miséria geral. Assim, 
considera-se que a ocorrência dos casos de hanseníase está ligada à 
pobreza e à  má  distribuição de renda, daí a prevalência ser maior nas 
regiões que possuem menores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH” 
(BRASIL, 2005a, p. 16). 

 
Neste mesmo documento encontramos: 

“A principal causa da existência do preconceito é a falta de informações 
sobre a doença, tanto em relação a noções básicas como aos mitos 
seculares”... “A falta de informação contribui para o diagnóstico tardio, tendo 
em vista, inclusive, que muitos profissionais não associam os sintomas à 
hanseníase. Esse diagnóstico tardio provoca maior transmissão da doença 
e o acúmulo de pacientes seqüelados, com limitações para a realização de 
tarefas simples do dia-a-dia ou com dificuldades no convívio social” 
(BRASIL, 2005a, p. 62 e 63). 

 

Fica aqui registrada a nossa atual inquietação no território brasileiro: estará 

mesmo esta doença ligada aos bolsões de pobreza, propriamente dito, como cita 

também a OMS (MONTEIRO, 1993), ou à falta de informação, de conhecimento e da 

prática de prevenção e tratamento sobre ela e seus agravos? Afinal de contas o 



 

contágio independe da classe sócio-econômica do indivíduo nem de suas condições 

nutricionais. 
“A maioria das pessoas que entra em contato com estes bacilos (Hansen) 
não desenvolvem a doença. Somente um pequeno percentual, em torno de 
5% de pessoas, adoece. Fatores ligados à genética humana são 
responsáveis pela resistência (não adoecem) ou suscetibilidade (adoecem)” 
(BRASIL, 2007). 
 
“A maioria das pessoas tem resistência natural contra o bacilo e não 
adoece” (BRASIL, 2008b, p. 16). 
 
“... A Hanseníase é uma doença multifatorial complexa, pois o 
desenvolvimento da infecção e das formas clínicas, após o contato com o 
bacilo, está sob o controle de fatores físicos e ambientais, além, de fatores 
genéticos do hospedeiro. No entanto, podemos concluir que, a genética do 
hospedeiro exerce uma importante função em determinar a ocorrência da 
infecção e sua evolução clínica e  imunológica” (FRANDESCHI, 2009, p. 
163). 

 

O fato dos menos favorecidos sócio-economicamente agruparem-se em 

espaços mais confinados (maior número de pessoas por metro quadrado) talvez 

seja um agravante, porém não significa que este elemento não possa carregar e 

transmitir o bacilo para outros locais juntando-se as outras classes distintas 

principalmente se há envolvimento do fator genético na questão.  

No tocante aos ACS desta pesquisa, o “Espírito da Dádiva” pareceu estar 

realmente implícito nesta profissão, pois “deram mais do que receberam” quando se 

propuseram ao compromisso assíduo do grupo, voluntariamente, e tomaram para si 

a responsabilidade dos lanches e orações finais nos encontros. 

Em contrapartida às deficiências aqui apresentadas, o grupo atingiu 

resultados positivos, principalmente para os profissionais da saúde, em especial 

neste caso, os ACS, através da utilização da Roda de Educação Permanente e em 

determinados momentos da prática educativa dialógica (no lugar de capacitação 

onde muitas vezes se vêem frustrados pela falta de aplicabilidade e/ou 

resolutividade) havendo inclusive a problematização do processo de trabalho.  

Freire (2003, p. 38) apoia esta estratégia pedagógica, pois alerta que “a 

prática docente crítica é pensar criticamente a prática”. Com isto, aumentou o 

preparo de toda a equipe quanto à população de risco (usuários) e quanto à sua 

autovigilância, fato bastante relevante em se tratando do controle da doença, pois é 

sabido que: “o diagnóstico da Hanseníase é essencialmente clínico e 

epidemiológico” (BRASIL, 2010d, p. 9). 



 

No trabalho com o grupo houve a oportunidade de esclarecermos antigas e 

atuais dúvidas, além de explorar novas soluções para alguns problemas 

relacionados ao autocuidado. 

Os problemas impostos pelos modelos de atenção anteriores e hegemônicos, 

construídos ao longo do processo histórico da saúde vigente, não parecem passíveis 

de serem substituídas ou aprimoradas de forma rápida, impactante. Faz-se 

necessário criar uma nova consciência dos trabalhadores da saúde, neste caso em 

especial, do serviço público. Para isso acontecer, no entanto, deverão ser 

construídos novos modelos sob processos de negociação política, com vistas a 

soluções pactuadas com a coletividade, compatibilizando as idéias norteadoras do 

SUS às diferentes realidades locais. 

A Hanseníase (para esta comunidade analisada) ainda é um quarto escuro, 

onde os indivíduos tateiam receosos do que vão encontrar: cheios de dúvidas, 

sentindo a necessidade de um apoio, de uma mão firme que possa guiá-los. Alguém 

que acenda o candeeiro e compartilhe a luz do conhecimento. No escuro, ninguém 

pode ajudar ninguém, há incertezas da ajuda mútua e estas, ainda são muitas para 

deixá-los sozinhos. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I: FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE  
 

 
 



 

 
 
 



 

ANEXO II: FIGURAS (LAGOFTALMO, ECTRÓPIO, TRIQUÍASE) 
 

 
Figura 1: Lagoftalmo (MS, 2008). 
 
 

 
Figura 2: Ectrópio (MS, 2008). 
 
 

 
Figura 3: Triquíase (MS, 2008). 



 

ANEXO III: LISTA DE MATERIAL PROVIDENCIADO 
 
1. 15 BACIAS PARA PÉS 

2. 15 TOALHAS DE ROSTO 

3. 15 LIXAS PARA CALOSIDADES 

4. 15 LÁPIS 

5. ESPELHOS 

6. PRODUTOS PARA O LANCHE + DESCARTÁVEIS E TOALHA DE MESA 

7. BRINDES A SEREM SORTEADOS (1ª REUNIÃO DO GRUPO) 

8. CONVITES INDIVIDUAIS 

9. LAP TOP 

10. PROJETOR 

11. MÁQUINA FOTOGRÁFICA 

12. OBS: ÓLEO MINERAL E SORO FISIOLÓGICO DISPONIBILIZADOS PELA 

PREFEITURA  

13. CARTILHAS E MANUAIS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE E DEFESOS CIVIL (SESDEC) DO RIO DE JANEIRO 

 
 



 

ANEXO IV: ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA PROFISSIONAIS DA ESF 
(No início e no término da aplicação da estratégia) 

 
Nome: ______________________________________________________________ 

Função na equipe: ____________________________________________________ 

Grau de escolaridade: _________________________________________________ 

 

1. Como você se previne sabendo que está exposto ao contato com o paciente 

portador de Hanseníase? _______________________________________________ 

 
2. Como você tenta colaborar com o paciente que tem ou teve Hanseníase? 

__________________________________________________________________ 



 

ANEXO V: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA O 
PACIENTE 
 
 

GRUPO DE MÚTUA AJUDA COM ÊNFASE NO AUTOCUIDADO PARA 

PACIENTES HANSÊNICOS E EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

EM UM MUNICÍPIO ENDÊMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Nome do paciente: ____________________________________________________ 

Forma clínica: ________________________________________________________ 

Grau de escolaridade: __________________ Idade: _________________________ 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada para o paciente no início e final da aplicação 

da estratégia:  

Você poderia me dizer o que é hanseníase, na sua experiência?  

__________________________________________________________________ 

 

Vem usando algum material de proteção para o seu problema? Qual? 

__________________________________________________________________ 

 

Existe alguma coisa que uma pessoa com hanseníase possa fazer para melhorar 

sua saúde além de tomar o remédio? Como é a sua experiência? 

__________________________________________________________________ 

 

Você já se sentiu tratado de forma diferente de outras pessoas por ter essa doença? 

Como foi?  

__________________________________________________________________ 

 



 

ANEXO VI: ROTEIRO OBSERVACIONAL DOS PACIENTES 

 

Apresentação pessoal (   ) boa   (   ) regular   (   ) ruim   

 

Levar em consideração: roupas, cabelos, higiene. 

 

Calçados: _______________ (   ) dia de chuva  (   ) dia de sol 

 

Participação espontânea no grupo (   ) sim   (   ) não 

 

Preencheu o manual? (   ) sim   (   ) não  

 

Referiu alguma dificuldade com o mesmo? (   ) sim   (   ) não. Qual? ____________ 

 

Fez leitura da cartilha? (   ) sim   (   ) não  

 

Referiu alguma dificuldade com a mesma? (   ) sim   (   ) não. Qual? _____________ 

 

Trouxe algum convidado? (   ) sim   (   ) não. Quem? _________________________ 

 

Assumiu em algum momento a liderança do grupo? (   ) sim   (   ) não 

 

Trouxe algum material de casa? Qual? ____________________________________ 

 

 



 

ANEXO VII: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que pode levar as 

incapacidades físicas e deformidades, através de processos inflamatórios pela ação 

de bacilos nos nervos periféricos, assim como também pela resposta imunológica do 

organismo ou ambos. Pode ocorrer espessamento dos nervos com dores e/ou 

alterações da sensibilidade. A avaliação do grau de incapacidade (deficiência) é 

muito importante no programa de controle da hanseníase e estão relacionados com 

a qualidade de vida. 

O Pólo de Hanseníase do Município de Duque de Caxias atende ao Programa 

de Saúde da Família de todo o município, e com relação à prevenção de 

incapacidades vem propor uma nova estratégia: o grupo de mútua ajuda. O objetivo 

é melhorar a adesão ao tratamento e prevenir e tratar as incapacidades de forma 

mais ampla e eficiente, além de facilitar a compreensão da doença e seus adventos 

físicos, emocionais e sociais. 

Você, como cidadão usuário do SUS, está sendo convidado a participar deste 

grupo experimental, independente de ser ou não um paciente hansênico, e 

consequentemente da pesquisa de AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE GRUPO DE 

MÚTUA AJUDA E AUTO CUIDADO, NA PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES PARA 

PACIENTES HANSÊNICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE UM 

MUNICÍPIO ENDÊMICO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

É importante ressaltar, que no caso de ser paciente, receberá a assistência 

preconizada pelo SUS, mesmo que não deseje participar do grupo. Seu tratamento 

será realizado da mesma forma, como preconizado pelo Ministério da Saúde, 

independentemente de sua participação na pesquisa. 

PROCEDIMENTOS: 

Se você concordar em participar deste estudo, deverá comparecer às 

reuniões do grupo, pré-agendadas, uma vez ao mês, na unidade do Programa de 

Saúde da Família do Jardim Anhangá, Duque de Caxias. 

Não haverá nenhum risco em sua participação e caso haja algum desconforto 

durante nossos encontros poderá decidir a qualquer momento não participar mais 

sem nenhum prejuízo ou constrangimento. Você não pagará nenhuma quantia em 

dinheiro para a participação neste estudo. Não haverá nenhum ressarcimento ou 

indenização pela participação na pesquisa.  



 

SIGILO DAS INFORMAÇÕES 

Está garantido o sigilo das informações que você fornecer. Elas serão 

mantidas em um local reservado e somente os profissionais de saúde envolvidos 

terão acesso às informações. Os dados deste estudo poderão ser discutidos com 

pesquisadores de outras instituições, mas nenhuma identificação será fornecida.  

CONSENTIMENTO 

Você receberá uma cópia deste consentimento para guardá-la. 

É necessário, ainda, que consinta que seu endereço e telefone sejam 

anotados, para facilitar contato com você quando necessário. Como já foi 

esclarecida anteriormente, toda informação pessoal será mantida em sigilo.  

Se tiver qualquer dúvida a ser esclarecida, por favor, não se acanhe em entrar 

em contato comigo através do telefone (21) 8148-6130 ou e-mail: 

telmadecacio@ig.com.br, ou através do seu agente comunitário de saúde que 

saberá onde me encontrar. No caso de denúncias: Órgão responsável: Comitê de 

Ética Estácio de Sá - Tel. (021) 3231-6135. 

 

Seu nome completo: __________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________ Tel: _________ 

 

Tendo obtido com clareza e assimilado todas as informações acima citadas, eu. 

 

____________________________ 
(Assinatura do voluntário) 

 
Estou de acordo com a realização desta pesquisa e autorizo a execução do trabalho 

proposto, bem como a utilização de imagens produzidas, para fins acadêmicos, 

como proposto pela Dra. Telma de Cacio. 

 

Local e Data ________________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 
(Assinatura do pesquisador responsável) 

 


