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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), voltado 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 frequentaram 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. 
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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. 
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