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Introdução: Conhecida desde antigas civilizações a doença de pele que até então era
chamada lepra, carregando consigo diversos preconceitos, discriminação, sofrimento,
rejeição e isolamento, teve a sua nomenclatura mudada para hanseníase por
intervenção do governo brasileiro em 1995. A hanseníase é ainda um grave problema
de saúde pública, principalmente nos países considerados de “terceiro mundo”,
destacando-se a Índia e o Brasil. É considerado um agravo infecto-contagioso, de
evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas
dermatológicos. O impacto provocado pela hanseníase interfere no cotidiano das
pessoas, sobretudo nos aspectos físicos e psicológicos. Objetivo: O presente estudo
teve por objetivo investigar através do discurso do indivíduo hanseniano a percepção
do mesmo em relação a sua doença, seu tratamento e as conseqüências dela no seu
cotidiano. Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa. A amostra
foi composta por 5 indivíduos em tratamento no Centro de Referência em Doenças
Endêmicas e Programas Especiais - Dr. Alexandre Castelo Branco (CREDEN-PES) de
Governador Valadares - MG, com faixa etária entre 22 e 67 anos. Os dados foram
analisados segundo Analise de Conteúdo de Bardin, na qual trata do desvendamento de
significações de diferentes tipos de discursos, baseando-se na inferência ou dedução,
mas que, simultaneamente, respeita critérios específicos propiciadores de dados em
freqüência, em estruturas temáticas. Resultados: Foram identificadas três categorias:
cotidiano do portador da doença; sua relação com a hanseníase na presença de outras
pessoas e sua percepção do tratamento. Observou-se que no cotidiano do portador, eles
continuam desenvolvendo suas atividades normais, principalmente as laborais, mesmo
que de uma maneira restrita e buscando formas alternativas de lidar com a doença,
preferindo não se isolar, afirmando que a hanseníase tem cura. Entretanto fica claro
que o maior incomodo é o olhar do outro sobre sua doença. Os indivíduos se
relacionam com a hanseníase na presença de outras pessoas tentando manter uma
aparente normalidade, o que se evidencia pela presença marcante de uma postura de
sigilo em relação a doença como estratégia para evitar a sua estigmatização. A
percepção voltada para o tratamento está muito relacionada às reações da
poliquimioterapia, assim como a mudança da cor da pele e dos lábios, dores de cabeça,
dores de estomago, entre outros. Tais reações causam preocupação nos hansenianos,
principalmente as expostas a olho nu, devido a dificuldade de responder aos
questionamentos sobre tais reações. Conclusão: Conclui-se que esta população
demonstrou em seu cotidiano o comportamento de ocultamento da doença como
estratégia para não serem isolados e abandonados por amigos e parentes, procurando
uma forma de driblar os questionamentos relacionados a reações dos medicamentos e
da doença. 

Palavras-chave: Hanseníase. Percepção. Tratamento. 

Agências de fomento: FAPEMIG

3º Congresso de Ciências da Saúde, 12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


