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JEFINIC~O DE TERMOS 

GRAFO ORIGIHAL 
cuJos nodos 
~econtado. 

E o g~afo const~uído 
terMinais co~respondeM às 

pelo ent~evistado~ 
frases do texto 

GRAFO TRANSFORMADO - E o g~afo const~uído pelo auto~~ a 
parti~ do g~afo original do entrevistado. Hele~ as f~ases 
dos nodos te~Minais do g~afo o~iginal~ s~ substituídas po~ 
aquelas recodificadas pelo autor. 

PROCESSO DE RECODIFICAÇriO DE FRASES E o processo no qual 
as f~ases recontadas pelo entrevistado são substituídas por 
aquelas do texto o~iginal. 

PROCESSO DE RECUPERA9ri0 DE FRASES E o 
reconst~ução das frases recontadas pelo 
utilizando-se pa~a isso Métodos coMputacionais 
desenvolvidos pa~a tal finalidade. 

processo de 
entrevistado~ 

especialMente 

GRAFO HEDIO DO GRUPO - ~epresenta a est~utu~a do texto 
decodificado pelo g~upo. E obtido a pa~tir da f~eqüência de 
~correncia dos nodos e a~cos dos g~afos individuais daquele 
grupo. 

TE~TO HEDIO DO GRUPO - rep~esenta a coMpreensão do texto 
pelo grupo. Pa~a a sua coMposição~ são utilizadas as f~ases 
dos nodos te~Minais do g~afo Médio do g~upo 
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O presente estudo teM por obJetivo analisai:" a 

de UM texto sobJ:Oe Hanseniase~ por dife-rentes 

constituidos . poJ:O: docentes~ 

e-nfeJ:OMeixoas, estudantes de enfexoMageM e pessoal auxiliai:" de 

enferMageM. A Metodologia utilizada foi capaz de e-xtrair o 

conteoü.do quantitativo · e qualitativo existente- nos textos 
I 

·- i 
r-e-contados por ·escrito, pela apõs ouvir o 

refe-rido texto gravado. Duas forMas de- anãliseo foraM 

aplicadas: recodificasão recupera são das frase-s 

recontadas, que gexoaraM~ por sua vez, os "te-xtos Medios .. , 

representativos da coMpreensão do te-xto original pelos 

grupos. Essa anãlise foi facilitada não soMente pela 

preseonsa do Jargão ou sub-linguageM existente dentro de UM 

conte-xto especifico, MaS pelo conheciMento da 

e-stxoutura inforMacional do texto utilizado. Para estudai:" a 

forMa de organizasão da info.:oMaoe;ão decodificada pe-lo 

e-ntrevistado, foi utilizada a Teo.:oia dos G.:oafos. Os 

resultados encontxoados apontaraM o grupo de docentes coMo 

aquele que decodificou de Maneira Mais coMpleta o texto 

apl'esentado, eM contraposisão coM o grupo pessoal 

auxiliar de enfeJ:OMageM, que apresentou a decodificasão Mais 

pohJ:Oe. Os . '"textos Medios'" apresentados pelos grupos de 

estudantes ,de enferMeiras~ refletiraM a experi~cia 

vivenciada na PJ:Oà.tica por êsses grupos. CoM o auxil 'io do 



coMputador'., a Metodologia aqui adotada pal'a ~ecupel'asão do 

contetido e est~utul'a de textos, MOStl'OU uMa nova fol'Ma de 

anàlise da linguageM até então inexeqüivel pelos Metodos 

convencionais. 
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The presen~ paper stu~ied how diiferent eleMents of 

the nursing staff decoded a ~ex~ about Hanseniasis. Ihe tape 

o f the text was ~1ayed to teachers~ students~ nurses and 

technic1ans. Rtter this~ they recalled the text by written~ 

pointed~ out its theMe \suhJect) and rheMe <what is said 

about the theMe) and constructed the graph of the recalled 

Joining the recalled phrases. Iwo different 

techniques phrase recoding and recovering were used to 

obtain the Most frequent phrases used by each population. 

Ihen~ these irequent phl'ases were used to constl'uct 11 Mean 

texts" repl'esenting the uodel'standing of the text by the 

diffel!'eot experiMental gl!'oups. Ihis analysis was facilitated 

by both the previous koowledge of the original text 

structure as well as by the Jal'gon or specialized language 

used by the oursing staff. Ihe results showed that the 

understaoding of text was different for each experiMental 

group reflectiog the hoth knowledge and experience of shared 

hy each population. 
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A Hanseniase e uMa doensa infecciosa~ de evolusão 

c~ônica~ prõp~ia da •specie huMana. A iMportância da Han-

seniase no cenãrio das Doensas IransMissiveis não se rela

ciona soMente coM o ndMero de doentes <15 Milhões no Mundo~ 

ap~oxiMadaMente)~ <ORCAHIZA~HO PAHAMERICAHA DA SAUDE~ 1983>~ 

ou coM a incidência que veM auMentando~ ou coM as incapaci-

dades que po~ventura ela pode acar~etar~ e 

principalMente-~ 

envolve. 

coM o aspecto social e- cultural que a 

A "le-pra11
1 COMO geralMente a Hanseniase e conhecida~ 

não e SOMente UMa doensa MaS taMbeM UM Mito CFOHSECA~ 1981). 

A sua traJetõria cultural reMonta aos teMpos biblicos e 

ilustra UM dos Mais arraigados estigMas Jã produzidos 

<ROTBERCI 1978a). Se ela não e a doensa Mais antiga~ e toda

via aquela que estã Mais radicada na MeMõria dos hoMens 

<FOHSECA~ 1981) <ROTBERC~ 1978a, 1989). 

Segundo LECHAT (1982>~ .. e o efeito de aleiJar que 

liga a Hanseniase a UM Medo quase Mitolõgico e faz dessa 

doença UM probleMa de Maior iMport~cia eM todo o Mundo". 

FOHSECA <1981>, cita que .. as consequ~cias desfigurantes da 

desde a antiguidade, sucessivas 

gerasões, . criando asões de repulsa e- Mültiplos preconcei

tos ... Hos teMpos passados, eM Muitas sociedades, a vitiMa da 

Hanseniase foi culpada pela sua doença e o ''leproso.. foi 
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histõ~ia <ROTBEHG, 1976, 1978a, 1978b, 1989, 1983). 

HoJe, grande parte dos doentes de Hanseniase ainda 

sof~eM alguM tipo de p~econceito eM deco~~encia do estigMa . 
p~evalente eM nossa sociedade. O Medo de ser ~econhecido, 

segregado e Ma~ginalizado causa UM sofriMento desnecessãrio 

ao doente e faMilia, iMpedindo o desenvolviMento de ativi-

dades efetivas de cont~ol~ da doença. Ho dizer de ROTBEHG 

(1976), "o teMo~ pe~Manente da pio~a da Molêstia e do 

ost~acisMo, leva o doente a oculta~-se, pio_;ando seu 

p~obleMa fisico • o estado Medico social da fa•ilia, 

agravando a endeMia ... 

Os dados ap~esentados durante o 12 Encontro Estadual 

de Hanseniase, proMovido pelo SisteMa Unificado e Descentra-

lizado de Saúde de Sã.o Paulo <SUDS-SP), eM Maio de 1989, 

Mostra• uMa tendência ascendente da endeMia eM todo o pais. 

O Estado de São Paulo, apesar de apresentar UMa iMportante 

~êde de Servisos de Saüde destinados ao controle dessa 

patologia, possuía eM 1985, 36.947 pacientes eM registro 

ativo coM UMa taxa de p~val~cia de 1.a6 (p/1999). EM 1986, 

o nUMe~ de doentes subiu para 38.398 coM UMa taxa de 

preval~cia de 1.aa <ASSISTEHCIA, 1987/88> <SM PAULO, 

1989). 

Histo~icaMente, a politica sanitãria nacional para o 

coMbate da doensa, sof~eu alguMas MOdificações: o priMeiro 
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MOMento foi Marcado pelo isolaMento coMpulsório do doente~ 

iniciado na dêcada de 29 e considerado .. uM dos MaioJ:Oes eJ:Oros 

da históJ:Oia da Medicina .. , 

advento da sulfonoteJ:Oapia, 

segundo ROTBERG <1978a). CoM o 

surgida na dêcada de 49~ e coM a 

evolu~ão dos conceitos sanitârios e epideMiológicos, o 

isolaMento coMpulsório passou a sei" cJ:Oiticado e liMitado 

gJ:OadatlvaMent• .. paJ:OA finalMent• sei" abolido eM 1962. 

estJ:Outura princ1pal passou a ser a dispensaria!~ onde os 

doentes J:"ecebiaM trataMento s•parado da rede geJ:Oal de 

assistência Medica <GOH9ALUES~ 1983) <LOMBARDI, 1983). 

EM 1976, o HinistêJ:Oio da Saúde I"esolve iMplantar a 

"Política de ContJ:Oole ~a Hanseniase", baseada na horizon

taliza~ão e integJ:Oa~ão dos seJ:Ovisos, contida na PoJ:Otaria n2 

165/Bsb de 14/95/76 do MinistêJ:Oio da Saúde e na Portaria 

InteJ:OMinisteJ:Oial n2 Q3 de 27/19178 <BRASIL, 1976, 1978). EM 

Q9 de outubJ:Oo de 1987, o Hinistêrio da Saúde expede instJ:Ou-

Sões nOI"Mativas, revogadas pela Portaria n2 91 de 31 de 

agôsto de 1988, visando o desenvolviMento de asões destina

das a o~ientar e acoMpanhar a execusão do PrograMa de 

Controle da Hanseniase <BRASIL, 1987, 1988). O Controle da 

endeMia, segundo a Portaria 91, deverâ ser oJ:Oientado para os 

se-guintes obJetivos: detecsão de casos, vigil:ãncia de 

contatos, trataMento especiEico, prevensão e trataMento de 

incapacidades físicas e educasão eM saúde. 

Cita a MesMa Portaria que-, a educasão eM saüde 

•• ••• deve ser i neren t• a todas as atividades da equipe de 
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saWl• , no controle da hanseniase ••• " e recoMenda que as 

~quipes de saüde " •.. seJaM capacitadas pa~a o deseMpenho de 

sua fun~ão educativa ••. " <BRASIL .. 1.988). 

As Mensagens a se~eM transMiti~as eM .UM P~ograMa de 

Educasão eM Saüde deveM se~ definidas eM fun~ão dos obJe-

tivos e da populasão a atingiZ'. O pzoocesso de transMissão da 

info~MasãO envolve · tr~s coMpon•ntes básicos,. a · sabeE-: 1) a 
' l 

fonte .. reMetente ou -codificado~ que ge~a a info~Masão- por 

exeMplo .. uMa instituisão de saúde que p~oduz uM folh~to 

~ducativo; 2) o canal que veicula as Mensagens que a 

desc~eveM - po~ exeMplo,. uM texto; 3> o ~ecepto~ ou desti-

natârio que é o d•codificado~ da MensageM - po~ exeMplo,. 

pacientes e faMiliares <JAKOBSOH,. 1969) <EDWARDS,. 1971) 

<SIHCH, 1972>. 

Ho tocante à. Hans•niase,. v.U.ios auto~es deMonstraM a 

as5ociasão da doensa a g~upos de pessoas desfavor•cidas, 

desp~ovidas de ~•cu~sos econôMicos · e cultu~ais,. e po~ essa 

~azão,. coM baixo g~au de escolaridade. BELDA <1976), estudou 

1887 doentes .. onde encont~ou,. 69,89~ de individuos COM 

inst~usão ~udiMenta~ ou cu~so · pr-iM.irio, 22 ~ 4a~ · coM escola-

~idade nula e soM•nte 7,.78Y. coM instrusão secundãria e 

superio~. Hestas condisões,. eM UM p~og~aMa educativo voltado 

ao · paciente e .seus faMilia~es,. o pessoal de saúde deve 

ope~a~ coMo decodificador inte~Mediârio das Mensagens 

esc~itas sobr-e a do•nsa, d•vido a baixa ou nula escola~idade 

da populasão alvo. Isto auMenta a coMplexidade da cadeia 
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O pap~l d~ d~codificado~ inte~M~diário se~ã~ Muito 

exe~cido pela enfe~Mei~a ou out~o MeMbro da 

~quipe d~ enferMageM, po~ el~ designado. EM 1978, a Divisão 

H~cional de D•rMatologia Sanitária do Hinisterio da Saüde, 

coM o apoio tecnico da O~ganiza~ão PanaMericana de Saüde e 

da O~ganiza~ão Mundial de Saüde, el~bo~ou o "Manual de Ho~

M~s e ProcediMentos ~~ EnferMageM do Tipo ÃMhulatorial no 

Control~ da Hanseniase'" <BRASIL, 1978a), visando a forMula

são de diretrizes gerais da assistªncia de enferMageM na 

presta~ão de serviços integrados de saüde aos individuos, 

faMilia e coMunidade. Cita o Manual que, cabe a todos 

eleMentos da equipe de enferM~geM desenvolver atividades de 

educa~ão eM saüde. 

Ho Estado de São Paulo, o Grupo Especial de Desen

volviMento do PrograMa de Hanseni~se <GEPRO>, criado COM a 

proposta de iMpleMentar as a~~es de controle da doença na 

r•de bàsica d• p~estação de se~visos do SUDS-SP, estabeleceu 

coMo UM de seus objetivos a capacita~ão de recursos huManos 

eM todos os niveis. Pa~a tanto, realizou eM 1988 cursos de 

de nivel Médio <auxiliar de saüde, 

auxiliar e atendente de enferMageM • visitador sanitário>, 

principalMente para desenvolver atividades de prevenção de 

incapacidades <SMO PAULO, 1988). Os procediMentos considera

dos coMo atividades de ~otina, a sereM desenvolvidas por 

inclueM a orientação do paciente e contatos, 



7 

sob~e aspectos da doen~a coMo conceito# 

t~ansMissibilidaae# t~ataMento e inte~cor~ências. 

A cadeia de p~epa~a~ão da equipe de enfe~MageM coMo 

decodificador inte~Mediário ê# por sua vez# taMbeM coMplexa. 

PodeMos dizer ·que el~ se inicia coM o docente de ~nferMageM# 

respons.ã.vel eM transMiti~ as info~Ma~ões ace~ca da Molestia 

no futu~o, o pl'ofissional ~espons.ã.-

vel·pelo treinaMento do pessoal auxiliar e# na Maioria das 

vezes# o verdadei~o decodificado!' das Mensagens educativas 

junto ao paciente e faMilia~es. 

Pa~ece-nos inte~essante, portanto 6 estuda~ coMo os 

dife~entes eleMentos dessa cadeia decodifica~iaM UM texto 

sobre Hanseniase# destinado ã Educa~ão eM Saüde. Essa 

decodifica~ão, aqui toMada coMo coMpreensão, poderia ser 

obtida atraves da aplica~ão de uMa Metodologia capaz de 

extrair o conteüdo existente nos textos l'econtados a partir 

de UM texto original, pela popula~ão alvo. CoM o conJunto de 

textos recontados, construir-se-ia UM '"texto Medio 11 que 

pudesse representar a coMpreensão consensual dada ã info~-

Maoe;~ o~iginal, por essa populaoe;ão <GRECO, 1984, 1987) 

<THEOTO, .1987). 

A aplicaoe;ão de tal Metodologia requer o auxilio de 

UMa ferraMenta capaz de processa~ siMbolos# ao MeSMO teMPO 

que Manuseia UMa quantidade g~ande de dados eM pequeno 

espaoe;o de teMpo. Essa fe~raMenta, que veM sendo utilizada de 
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fo~Ma c~escente e coM grande sucesso eM todas as ãreas~ e o 

coMputado~. 

EMbora pa~e~a que a coMplexidade da linguageM huMana 

coloque sua análise fo~a do alcance dessa Màquina, tal pro

bleMa oco~~• soMente se a inten~ão for utiliza~ o coMputado~ 

pa~a analisar a linguageM eM suas fo~Mas Mais coMplexas coMo 

a poesia e lite~atu~a <S~GER, 1987). Se, ent~etanto, o Mate-

rial a ser analisado està liMitado a docuMentos tecnicos, 

científicos ou qualquer out~o coM conteüdo restrito~ então a 

coMplexidade da linguageM ~eduz-se e os Mêtodos coMputacio

nais atuais podeM se~ eMp~egados coM bastante sucesso 

<H~RRIS, 1987) <HI1TREDGE, 1987). 

O uso especializado da linguageM eM UM doMínio 

cientifico ou têcnico, isto o uso da linguageM coM uMa 

seM~tica fixada dentro de UM contexto especializado, gera o 

que se costuMa chaMar de Jargão ou gi~ia p~ofissional, taM

bêM definido por HARRlS <1987), coMo sub-linguageM. O Jar-

ao ~estringi~ a coMplexidade seM~tica da linguageM 

geral, aparece coMo a priMei~a forMa de linguageM que poderà 

ter sua anãlise autoMatizada coM sucesso <ROCHA a ROCHA,. 

1985). 

Pa~a Melhor visualizar o papel da linguageM coMo 

Meio de coMunicasão entre os indivíduos de uMa sociedade, e 

coMpreender coMo as palavras foraM ganhando significado ate 

a construsão dos Jargões, rasaMos UM breve resuMo das 
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principais id~ias de alguns autores sobre o assunto. 

A linguageM apareceu sob as condisões da sociedade 

priMitiva coMo UM Meio de coMunicasãD ligado diretaMente ãs 

atividades básicas e eleMentares de sobrevivência. Ho seu 

desenvolviMento, acoMpanhando a evolusão da sociedade a qual 

ajudou a criar, as palavras se separaraM gradualMente das 

atividades laboriais e dos gestos de sinalizasão, para 

-
coMesareM a abstrair e ao MeSMO teMpo generalizar diversas 

características dos objetos. AssiM, acabaraM por criar as 

funsões de designasão, generalizasão e sisteMatizasãD 

(HALLlDAY, 1976) <LURIA, 1976> <WASHABAUGH, 1988>. 

A ontogenia parece, aqui taMb~M, seguir a filogenia, 
, 

pois inicialMente a significasão de UMa palavra para UMa 

criansa, está ligada a uMa atividade prãtica. GradualMente, 

no curso dessa atividade, a siMplificasão e a 

diferenciasão vão toMando lugar e conduzindo ao "conceito de 

objetou denoMinado pela palavra <LURIA, 1974, 1976). 

MesMo eM seu estãsio Mais desenvolvido, a linguageM 

huMana ManteM as duas características que MarcaraM sua 

evolusão: organizar as atividades bãsicas da sociedade que 

ajuda a criar e servir de Meio para a expansão das 

atividades huManas <PRlDE, 1976). AssiM, as produsões 

verbais, tais coMo qualquer outra asão social 

siMultaneaMente, duas funsões essenciais: 
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1- dir•cionar os probleMas tecnicos coMo os da aliMentasão~ 

habita~ão~ saüde~ portanto, centrar sua aten~ão sobre cada 

ser huMano ou cada grupo especializado eM desenvolver tais 

a~aes tecnicas, e 

a - contribuir para a interpreta~ão e transMissão das 

experiências tais coMo as eMocionais e culturais, guiando a 

a~ão dei cadá UM dentro da sociedade <OLSOH, 1989> 

ROCHA, 19BS>. 

<ROCHA & 

Distintas coMunidades dão valores diferentes a essas 

duas atividades essenciais. 

AlguMas culturas são sociocêntricas, na Medida que 

p~ivilegia~ as a~aes 

intera~~es Mültiplas, 

e atividades que favoreceM as 

necessárias para o desenvolviMento da 

Outras, são egocêntricas na Medida que 

favoreceM as asões tecnicas e atividades voltadas para a 

sobrevivência da sociedade~ atraves da sobrevivência de cada 

UM de seus eleMentos e de seus grupos especializados. Cen

trando-se no hoMeM, a linguageM fala de universais e veicula 

uMa coMunicasão contexto livre~ onde a ocorrência de regula

~idades sintãticas e SeMânticas e UMa realidade f~eqüente, 

enquanto que centrando-se na sociedade~ falaMoS de a~ões~ 

etc. e a significasão e 

contexto dependente <ROCHA a ROCHA~ 1985). 

Cada sociedade~ não iMportando sua caracteristica 



ge~al~ contéM g~upos ego e socioc~t~icos. Os p~iMeiros se 

especializaM nas atividades de necessidades bãsicas do hoMeM 

e os outros se MantéM envolvidos coM as Macro-~ela~ões que 

estabilizaM e viabilizaM a p~õp~ia sociedade. Cada grupo~ 

uso da palavra dentro de UM contexto taMbéM especifico~ 

ge~ando assiM UM Jargão prõp~io dentro da linguageM ge~al 

utilizada na sociedade. 

tanto Mais unive~sais e ~egula~idades quanto Mais 

egoc~trica e a atividade do g~upo. A especializa~ão 

seMantica pode então~ se~ captu~ada eM grande parte pela 

identifica~ão dos padroeS de classes de palav~as que falaM 

pois o conteüdo 

SeM~tico da sub-linguageM OU Jargão e Mais ~estrito que a 

linguageM ge~al <SAGER et alii~ 1987). 

podeMos inferir que o 

processaMento autoMatizado da sub-linguageM pode ser 

colocado eM p~ãtica eM qualque~ ~ea. Segundo SAGER <1987)~ 

quando a estrutura inforMacional do texto utilizado ro~ pelo 

Menos~ pa~cialMente conhecida~ 

efetuado coM Mais facilidade. 

esse p~ocessaMento pode se~ 

A anãlise da coMp~eensão de textos utilizados eM 

Educa~ão eM Saüde~ através da análise de textos ~econtados~ 

serà portanto facilitada~ pois aleM de lan~a~ Mão de uM 

ap~esenta uMa estrutura info~Macional seMelhante 

àquela do texto o~iginal# e~ po~tanto# conhecida. 
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Para a consecusão dessa anãlise e necess.ãrio 

caracteriz~r, eM priMeiro lugar 1 o teMa ~ o ~eMa do texto. 

0 teMa e O assunto principal do texto 1 e O ~eMa e O que Se 

fala sobre o teMa. UM texto teM, eM geral, uM ünico teMa Mas 

pode apresentar v~ios ~eMas <LI & THOHPSOH, 1976) <MEYEH~ 

1975). AssiM~ por exeMplo 1 eM UM texto que fala sobre a 

doensa Hanseniase~ o teMa pode ser a defini~ão da doensa e 

os reMas fala~eM sobre trataMento~ cuidados~ etc. 

Cada frase do texto ~econtado relaciona-se e teM uMa 

iMportância para a defini~ão do teMa ou do reMa. Torna-se 

necess~io, então~ separã.-las eM dois conJuntos, que 

contenhaM respectivaMente 1 as frases relacionadas ao teMa e 

as frases relacionadas ao reMa 1 ordenadas de acôrdo coM sua 

iMportância para a defini~ão de cada uM desses dois tõpicos. 

A estrutura do texto~ por sua vez~ depende das associa~ões 

que se estabeleceM ent~e as frases para Melhor definir o 

teMa ou reMa. Essas associasões podeM ser descritas de uMa 

forMa prã.tica, utilizando-se a teoria dos grafos <HAHARY~ 

1972) <SZWARCFITER, 1986)1 pertencente ao doMinio da 

MateMãtica aplicada. 

UM grafo~ eM sua acep~ão Mais siMples~ pode ser 

definido coMo UM conJunto de pontos, vertices ou nodos 

unidos por a~cos <HARARY, 1972). Os arcos de UM grafo 

descreveM as ~elasões existentes entre os vertices. Se aos 

vertices foreM associados siMbolos, os arcos passarão a 
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descrever as relasões existentes entre esses síMbolos. 

A aplicasão da teoria de grafos e bastante aMpla eM 

vãrias ãreas, coMo por exeMplo, a coMputasão, a física, a 

quiMica, a pesquisa operacional, a linguística. A aplicasão 

Mais COMUM dessa teoria na àrea de saúde e a àrvore 

genealógica, eMpregada largaMente na genetica e as àrvores 

de decisão, utilizadas eM planeJaMento <WILSOH and BEIHEKE, 

1979). 

O priMeiro passo na obtensâo da estrutura de UM 

texto, utilizando a teoria de grafo, consiste eM criar-se 

tantos nodos quanto o nUMero de frases do texto recontado e 

dispor esses nodos na MeSMa ordeM de iMport~cia para a 

defini~ão do teMa e reMa do texto. 

A seguir, pode-se associar esses nodos, chaMados 

terMinais, a nodos hierarquicaMente superiores, designados 

coMo secundàrios, terciãrios, etc. e que representaM a 

associa~ão estabelecida entre as frases para definir o teMa 

ou reMa. O processo e recursivo, e a associasão dos nodos 

superiores converge para UM unico vêrtice representando o 

teMa ou reMa escolhidos. Define-se desta Maneira, para cada 

texto recontado, UM grafo para o teMa e UM grafo para o 

CoM a união dos dois grafos, obteM-se a estrutura 

total do texto recontado. A partir da anàlise da freqü~ncia 

de ocorr~ncia dos nodos e arcos, e da distribuisão das 

frases recontadas sobre os nodos terMinais de todos os 
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g~atOS de UMa populasão de indiuidUOS~ e POSSlUPl obte~-SP O 

"g~ato e o texto Meclio 11 dessa populasão. 

ROCHA & ROCHA <1985) e GRECO & ROCHA (1987)~ 

utiliza~aM os conceitos aciMa desc~itos e propuseraM UMa 

Metodologia pa~a estuda~ a coMp~eensão de UM texto eM uMa 

populasão. A decoditicasão de uM texto sob~e FinanciaMento 

da Ciência e recnologia~ por uMa populasão de estudantes 

uniue~sitários~ Most~ou se~ possiuel ~econstituir "textos 

Medios"~ ~•p~esentatiuos dessa coMp~eensão. Os textos Medios 

fÔ~aM obtidos a pa~ti~ dos .. g~atos Medios 11
• Para tanto~ 

estes auto~es escolheraM UM liMiar de f~eqüência de 4BX pa~a 

clecidi~eM se UM nodo~ a~co ou f~ase~ coMporia ou não o grafo 

Medi o ... 

Quando se solicita a uMa pessoa pa~a ~econta~ UM 

texto ouuido~ ela pode fazê-lo de uãrias Manei~as: ~epetindo 

integralMente as f~ases; Modificando alguMas delas; 

int~oduzindo f~ases não constantes do texto original. Esta 

situasão c~ia uM probleMa para a anãlise da t~eqü~cia de 

frases nos textos ~econtados. GRECO et alii (1984)~ 

propuseraM~ UM Metodo ao qual denoMinal'aM de 

recodit'icasão~ que consiste substituil' as fl'ases 

l:'econtadas pelo ouvinte~ pelas fl'ases do texto ol'iginal~ 

MPSMO que~ seJa necessário substituil' UMa 

daquelas pol' duas ou Mais f~ases o~iginais que tenhaM~ pol' 

acaso~ sido fundidas pela pessoa ao ~econtar o texto. As 

f~ases intl'ocluzidas pelo ent~evistado e que não encontl'aM 
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co~~espondência no~texto o~iginal, são ~ecodificadas eM UM 

só g~upo, chaMado f~ases novas. i evidente que esse processo 

e subjetivo, passivel de criticas. Entretanto, 

GRECO a ROCHA (1988) MOSt~araM que existe UMa ~elasão di~eta 

entre a p~obabilidade de oco~~ência das f~ases' assiM 

~•codificadas nos textos ~econtados, coM a atividade 

elet~ica presente no elet~oencefalog~aMa, ~egist~ado 

enquanto 1 os individuos ouviaM o texto o~iginal. 

Rpesa~ desses achados, pode-se dize~ que coM esse 

da inforMasão contida no texto 

~econtado, ou seJa, a estrutu~a e parte do conteüdo das 

f~ases ~•contadas. 

EM trabalho a ser publicado, ROCHA et alii, propõeM a 
I 

aplicasão dessa MeSMa Metodologia para analisa~ o 

conheciMento utilizado por especialistas da área Medica no 

estabeleciMento de diagnósticos. Para tanto, ê apresentado 

ao Medico uMa lista contendo os sinais, sintoMas, exaMes, 

etc., de alguMas patologias p~eviaMente definidas, pedindo 

ao MesMo que isole os te~Mos necessários para suportar UM 

dado diagnóstico. EM seguida, o ent~evistado deve ordenar os 

terMos escolhidos, pel~ iMportância que tenhaM para a 

definisão do diagnóstico. Esses terMos são considerados coMo 

os nodos terMinais do grafo. As associasões desses nodos 

se~ão desc~itas pelos arcos do grafo e ~ep~esentarão o 

~aciocinio utilizado pelo especialista para estabelecer o 

diagnóstico. 
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o '"conheciMento Medio 11 de popul a-c;ão de 

especialistas acª~ca de UM diagnõstico dete~Minado, se~ia 

obtido, segundo esses auto~es, at~avês do ·g~afo Médio 

calculado pa~a esses g~afos de ~aciocinio, ro~necidos 

individualMente para cada diagnõstico. LEMO et alii <1987), 

e LEHO < 1988), aplicaraM esta Metodologia para estuda~ o 

conheci~ento que especialistas e não-especialistas utilizaM 

no estabeleciMento de diagnõstico de cardiopatias 

Esses autores não sõ Mostra~aM a viabilidade da 

Metodologia coMo estabelece~aM iMportantes dife~en-c;as no 

~aciocinio ~retuado por esses dois g~upos de Médicos. 

decidir sob~e a inclusão ou não de nodos no g~afo Médio, os 

autores utilizaraM o cálculo de qua~tis e estah~leceraM que 

o nw...ero de niveis do g~afo Médio e o nUMe~o de nodos eM 

cada n ivel, igual as ~espectivas Medianas 

calculadas na popula-c;ão. 

Esses dados, eM seu conJunto, pareceM Most~a~ a 

viabilidade do p~ocessaMento siMhõlico, tanto no que 

conce~ne ã análise da linguageM especializada quanto do 

prõprio conheciMento que define a especializa-c;ão. Aliãs, é 

esse Meta-conheciMento que ~est~inge a seM~tica da 

sub-linguageM ou Jargão. AléM disso, os ·dados apresentados 

apontaM pa~a uMa Metodologia que parece ser adequada pa~a a 

anãlise da possivel 

g~upos. 

coMpreensão de textos po~ dife~entes 
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Entretanto~ coMo Já ress~ltado 1 a Metodologia no seu 

Pstado atual perde parte da inforMação contida nos textos 

~econtados por não recuperar a estrutura de suas frases. 

CoMo a especialização seMântica induzida dentro de uMa 

sub-linguageM ou Jargão pode ser capturada eM grande parte 

pela identificação dos padrões de classes de palavras 

poder-se-ia sugerir que a correlação das 

f~ases do texto original coM os conceitos a sereM veiculados 

por ele~ forneceria uMa ferraMenta Mais adequada para a 

análise das diferensas de coMpreensão. Ainda Mais~ a busca 

sisteMática destes padrões pode orientar a descoberta de 

padrões de frases nos textos recontados. 

poder-se-ia taMbéM autoMatizar a busca dos padrões das 

frases originais uMa vez que 1 

inforMacional e conhecida. 

neste caso~ sua estrutura 

O principal 

portanto: 

objetivo do presente 

Analisar as possíveis decodificações de uM texto 

sobre Hanseniase~ efetuadas pelos diferentes grupos da 

cadeia: docente~ estudante 1 enferMeira e pessoal auxiliar de 

enferMageM. 

Pretende-se taMbéM: 

1 aMpliar as observasões iniciais de GRECO a 

ROCHA <1987)1 quanto ã viabilidade do uso da Metodologia 
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proposta por GRECO et alii <1.984), para anâlise da 

COMPl"t!'t!'nsãD deo 

zteocontados; 

textos atraves da utiliza~ão deo teoxtos 

2 apJ:OiMorar eosta Meotodologia no que concerne a 

análise qualitativa dos conceitos 

original, e 

transMitidos pelo texto 

3 - introduzir uMa nova tecnica para reocupeJ:Oa~ão do 

conteüdo das frases reocontadas. 
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, 
Z. MA T- R 1 A L M E T O D O S 
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A Metodologia utilizada no presente estudo consistiu 

na elabora"ião de: UM tex'to sobre- Hanseniase, que- f'oi gravado 

eM fita cassete e tocado para diferentes grupos de pessoas. 

Apõs ouvir o texto, cada entrevistado foi convidado a 

recontá-lo por escrito, definir o teMa e o reMa do assunto 

e, construir coM as frases do texto recontado, UM grafo que 

representasse a Maneira coM que ele <o entrevistado), teria 

organizado a inforMação. A análise da coMpreensão do texto 

ouvido foi realizada, portanto, atraves da análise do texto 

recontado pelos entrevistados. 

~.1 ~ESCOLHA tA POPULA~~O 

Várias são as razões que nos levaraM a deterMinar a 

popula"ião que fez parte do estudo. InicialMente pretendiaMos 

entrevistar pacientes de Hanseniase pois JulgaMos que, 

ningueM Melhor que o prõprio doente para nos inforMar sobre 

COMO UMa MensageM geralMente a ele dirigida, s~ria 

coMpreendida ou decodificada. 

lados no 

SelecionaMos então, ao 

Centro de SaUde I de 

iniciaMos as entreYistas. 

acaso, 19 pacientes Matricu

Jundiai, atual SUDS 42, e 

Entretanto, àpõs tentar aplicar a Metodologia Junto 

a ess~s pacientes, concluiMos ser iMpossivel prosseguir. UMa 

das razões foi o baixo nivel de escolaridade apresentado 



p~la g~ande Maio~ia dos paci~ntes~ o qual dificultou~ ou 

M~SMO iMpediu~ a t~ansc~isão esc~ita do texto ~xigida pela 

M~todologia. A out~a ~azão~ e Mais iMPO~tant~~ e que a quase 

totalidade dos pacientes~ após ouvi~ a g~avação, ao inves de 

~~conta~ o texto ouvido~ passavaM a fala~ soh~e a sua 

doensa~ os p~ohleMas que ela havia causado ~M suas vidas~ 

ent~e out~as queixas~ 

tz:oahalho. 

desviando-se assiM do obJetivo do 

AssiM, optaMos po~ busca~ entre as dife~entes 

catego~ias do pessoal de saüde, os g~upos qu~ ManteM contato 

direto coM pacientes de Hanseniase, e po~tanto~ z:oesponsãveis 

p~la transMissão de Mensag~ns educativas aos MesMos. AMpli

ando ainda Mais a nossa população~ optaMos taMheM po~ 

ent~evista~ UM g~upo de docentes responsável pela foz:oMação 

de novos p~ofissionais e os estudantes qu~ estão ~ecehendo 

essas inforMaç~es~ 

Dessa forMa~ a população do estudo constituiu-se de: 

docentes de enferMageM~ alunos de graduação eM enfe~MageM~ 

enferMeiras e pessoal auxiliar de ênfe~MageM~ esses ültiMos 

t~ahalhando eM locais onde estivesse iMplantado o P~og~aMa 

de Cont~ole da Hanseniase. 

Os docentes e os alunos de g~aduasão pe~tenciaM a 

uMa ünica escola de enferMageM do Municipio.de São Paulo. As 

enfe~Mei~as e o pessoal auxiliar pertenciaM a diversos 

Cent~os de Saüde da capital e interior do Estado de São 
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Paulo, de fã.cil As entre..,istas 

fo~aM Ma~cadas coM antecedência, at~a..,es de teleConeMa ou 

contato direto coM os entre..,istados, quando Coi expli~ado o 

obJetivo do trabalho e obtido o aceite da participa~ão dos 

MeSMOS. 

Os grupos fo~aM assiM constituidos: 

1 - G~upo ES - 29 alunos cursando o 42 seMest~e do curso 
de gradua~ão eM enCerMageM, seM experiência 
pre..,ia teõrica ou prãtica na ~ea de 
Hanseniase. 

2 - Grupo ET - 29 alunos cursando o 62 seMest~e do curso 
de gradua~ão eM enf"erMageM e que ha..,iaM 
~ecebido inforMa~ões teõricas sob~e 
Hanseniase <4 ho~as de aula teõrica). 

3 - Grupo EP - 29 alunos cursando o 62 seMest~e do curso 
de g~adua~ão eM enferMageM e que haviaM 
recebido 4 ho~as de aula teõ~ica sobre 
Hanseniase e ~ealizado 25 ho~as de estãgio 
eM Ser..,i~o de De~Matologia Sanitãria, 
Junto ao Prog~aMa de· controle da Hanseniase. 

4 - Grupo DE - 25 professo~es de enferMageM pertencentes ao 
corpo docente de uMa Escola de EnferMageM da 
cidade de São Paulo. 

5 - Grupo EH - 19 enCerMeiras atuando, na ocas1ao da 
entre..,ista, eM Centro de Saüde da capital ou 
interior do Estado, onde estivesse iMplanta
do o PrograMa de controle de Hanseniase. 

6 - Grupo PA - 19 funcionãrios da equipe de enferMageM, 
constituidos por 3 atendentes, 2 auxilia
res de enferMageM, 3 visitadores sanitârios 
e 2 auxiliares de saüde atuando eM Centro 
de Saüde Junto ao PrograMa de controle 
da Hanseniase. 

As enferMe·il'as <Grupo EH> e o pessoal auxiliar 

<Grupo PA> não pertenciaM obrigatoriaMente ao MeSMO Centro 

de Saüde, isto e, eM alguns Centros de Saüde foraM 

enferMeiras, outros, pessoal 
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auxiliaro .. e eM outroos ainda, entl'eovistou-se- tanto 

en~erMeiroas quanto pessoal auxiliaro. O nüMeroo Menol' de 

individuos nesses dois gl'upos, deveu-se à di~iculdade de 

localização desse- pe-ssoal, eM vista do então pequeno ndMero 

de Centroos de Saüde coM o ProograMa de Contl'ole da Hanseniase 

iMplantado. 

/ 

Z..1.1. CARACTERISTICAS DOS GRUPOS ENTREVISTADOS 

Paroa Melhor caroacterizaro a populasão participante do 

estudo, J:~elataroeMos abaixo as inforoMasões Julgadas Mais 

pertinentes a cada groupo. 

Ho Groupo PA, não se levou eM consideroasão o teMpo de 

experoiência anteroioro dos eleMentos coM o assunto. Participa-

l'aM do estudo funcionàl'ios coM di~eroentes experiªncias e 

teMpo de atuação na àl'ea. Todos in~orMaroaM havero recebido, 

eM di~erentes êpocas, tl'einaMento especi~ico eM serviço e-

pode-se observai', na ocasião da entroevista, que OS MeSMOS 

desenvolviaM as atividades previstas no Pl'ograMa de contl'ole 

da Hanseniase, tais coMo: pre e pôs-consulta, curativos, 

agendaMento, orientações, etc. 

O Quadroo I, Mostroa a escolaridade e o teMpo de 

atuação Junto a pacientes de Hanseniase, de cada categoria 

pro~issional do grupo PA. 
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GUADRO I 
I 

ESCOLAR IDADE E l~t-1PO DE A TLiA\;riO T..JA AREA DE HANSEN IASE 
DO GRUPO PA t·~O t·101'-1EN TO DA EN TREV IS TA 

Categol"ia IeMpo de atuasão Escolal"idade 
na á.rea 

Auxiliai!' Saü.de 1 se-Mana 22 gl"au COMpleto 
Auxilial" Saü.de 19 anos 22 gl"au incoMpleto 
Auxiliar- Enfel"MageM 7 anos 22 gr-au incoMpleto 
Auxiliar- Enfer-MageM 13 anos 12 gr-au COMpleto 
Uisitaclor sanitá.rio 5 Meses 22 gr-au COMpleto 
Uisitadol" sanitá.rio 18 anos 12 gl"au incoMpleto 
Uisitadol" sanitá.rio 9 anos ~oi) .. _ gl"au COMpleto 
A tendente .19 anos 12 gl"au incoMpleto 
A tendente 1 ano 12 gl"au COMpleto 
A tendente 1 1/2 ano 12 grau incoMple-to 

As 19 ~nfel"Meil"as par-ticipantes do tl"abalho - Gl"upo 

EH nunca haviaM atuado dir-etaMente na ál'ea de Hanseniase~ 

de acordo coM seus prõprios l"elatos~ constantes do Anexo .1. 

Sua participasão no Pl"ogl"aMa, voltava-se a treinaMento e 

ol"ientasão dos funcidnâl"ios da âl"ea, heM coMo a atividades 

adMinistrativas. A experiência desse profissional no 

atendiMento de pacientes portadol"es de Hanseoniaseo~ 

restringia-se a contatos esporãdicos, coM excesão de uMa 

que- trabalhava hà 22 anos Junto ao setol" da 

Secl"etal"ia de- Saüdeo espe-cializada eM l"eoahilitasão e 

atendiMe-nto de- inteol"cOrl"ências eM paciente-s de Hanseniase. 

SoMente UMa enfe-rMeira re-feriu tel" recebido treinaMento 

especifico na especialidade~ durante -éurso de Hansenologia, 

realizado no Hospital Lauro de Souza LiMa, eM Bauru. 

Quanto ao grupo de docentes de enfel"MageM <DE) não 

se levou eM considel"asã.o o depar-taMento ou disciplina na 

qual atuavaM e taMpouco o teMPO de exper-iência coMo 
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pJ:Iofessol:'. SoMente UM docente havia tJ:Oabalhado anterior

Mente coM Hanseniase~ dando aulas e acoMpanhando alunos eM 

estãsio na àl:'ea. A experiência sobre o assunto~ para os 

deMais~ l:'estl:'ingia-s~ ã aula teõJ:Oica e visita a Colônias de 

pacientes~ l:'ealizada dul:'ante sua fol'Masão acadêMica. UM 

docente infol'MOU teJ:I pal:'ente <tio> coM a Molêstia. 

Os tl'ês grupos de estudantes constituil:'aM-se de 

Jovens coM idade entl:'e 19 e 25 anos~ de aMbos os sexos~ e~ 

cada gl:'upo de 29 estudantes~ pel:'tenciaM a uMa MesMa classe. 

Cabe l:'essaltar que~ 

expel'iência anteriol' infol'Mal 

eM nenhuM dos 

sobl'e Hanseniase~ 

gl'UPOS, a 

adquil"ida 

atJ:Iavês de leitul'a de livros~ folhetos~ filMes, conversas, 

foi lê.vada eM considerasã.o. 

Z.Z ü TEXTO UTILIZADO 

O texto utilizado nas entrevistas foi elaborado pela 

autora~ a partir da experiência obtida eM palestras e 

contatos coM pacientes 

faMiliares e populasão eM 

considerasão sua l'eflexã.o 

portadores de Hanseniase~ seus 

geral. AlêM disso~ foi levado eM 

sobre os divel'SOS aspectos da 

doensa Julgados iMPOl'tantes de sel'eM abol"dados. 

CoMo base para a sua elabol"asão foraM consultados 

folhetos educativos sobre Hanseniase, editados pela 

Secretaria de Saüde do Estado de São Paulo~ destinados ã 
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educação eM saüde de pacientes, faMiliares e população eM 

geral; observou-se ainda o conteüdo da orientação dada ao 

paciente, pelo pessoal de saüde, durante o retorno do MesMo 

ãs consultas periódicas, e, principalMente, as inf"orMações 

foraM resultantes de dúvidas e questões levantadas pelos 

próprios pacienteos e faMiliares durante entrevistas 

realizadas pela autora, eM época anterior ao inicio do 

presente trabalho. 

!rancreveMos abaixo o texto utilizado nas entre-

vistas, separado eM frases. 

Frase 

Frase 
Frase 

Frase 
Frase 

Frase 
FJ:Oase 
Frase 

Frase 
Frase 

Fraseo 
Frase 
FJ:Oaseo 
Frase 
FI' as e 
Frase 
Frase 
Frase 
Frase 
Frase 
Fraseo 

1: 

2: 
3: 

4: 
5: 

&: 
7: 
8: 

9: 
19: 

11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
29: 
21: 

~ Hanseniaseo e UMa doença que ataca a pele e os 
nervos do corpo 
causando Manchas e partes anesteosiadas. 
Por causa dessa anestesia o doente não sente 
dor, calor ou f"rio nessas partes 
podeondo Machucar-se seM perceber. 
Por causa dos feriMentos que podeM deforMar as 
pessoas 
a Hanseoniase antigaMente foi chaMada de lepra. 
TaMbéM não se conhecia Muito heM a doença 
e taMpouco existia Medicação eficiente para 
ela. 
Os doentes eraM então isolados da sociedade. 
SabeMos hoJe, entretanto, que a Hanseniase não 
sõ é pouco contagiosa 
coMo taMbéM é curãvel. 
Para isso o doente deve vir seMpre ãs consultas 
e não interroMper o trataMento. 
O doente taMbéM deve prestar Muita atenção 
para não se Machucar 
se apresentar Mãos e pés anestesiados. 
Dessa forMa ele vai evitar as def"orMidades. 
O trataMento é longo 
Mas teM bons resultados 
evitando que o doente piore 
ou passe a doença para outras pessoas. 

Hesse .texto, procurou-se abordar os segu.intes 

aspectos relativos à doença: Sinais e SintoMas <S/S), 

Preconceito <PREC), CoMplicações <COHPL>, TrataMento <TRAT>, 
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Cuidados \CUID>~ Contágio <COHT>, Histõ~ia da doensa <HIST> 

~ Conceituasão <COHC>. 

Pa~a assoc1a~ as f~ases do texto aos conceitos aciMa 

desc~itos, pediu-se a colaho~asão de 29 dQcentes de en~e~-

MageM, não incluidos no g~upo de p~ofesso~es ent~evistados. 

Esses docentes ~ecebe~aM UMa cõpia do texto e uMa lista 

contendo os aspectos p~opostos pa~a a classificasão das 

' 
f~ases. !Foi solicitado ~ntão, que~ pa~a cada conceito 

proposto, assinalasseM as frases co~~espondentes. Ha Tabela 

1, abaixo, MostraMos a po~centageM atribuida a cada frase, 

po~ conceito. 

TABELA 1 

?ORCENTAGEi1 ATR I8U IDA FEUJS DOCENTES A CADA FRASE 
DO iE~< TO~ DE ACORDO COM OS COI.JCE I TOS FR.OPüS TOS 

FRASES COHCEITOS 

S/S PREC COHPL TRAT CUID COHT HIST COHC TOTAL 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
? 
8 
9 
19 
11. 
12 
13 
14 
15 
16 
1? 
18 
19 
29 
21. 

99 
85 
19 

69 

58 

5 
59 
69 

29 

39 

39 
29 

1.9 
19 
1.9 
99 
49 68 
?9 38 
29 89 

1.98 
29 

198 
99 5 
99 5 
69 19 
1.9 

19 
199 
199 

99 
28 29 
79 

5 

5 

99 

1.99 
19 
19 
19 
19 

28 
5 

5 

199 
199 
1.99 
1.99 
1.99 
199 
199 
199 
199 
1.99 
1.99 
1.99 
1.99 
199 
1.99 
1.99 
1.99 
1.99 
199 
1.99 
1.99 
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A classificasão de cada f~ase~ po~ conceito~ foi 

dete~Minada coM a po~centageM MiniMa de 59Y. e o ~esultado 

final é Most~ado na Tabela 2. 

A 

,.. ..... --· ...... -iMO::.Ln (. 

CLASS IF !CA(;.r;o DAS FRASES DO TE~< TO 
DE ACORDO COI"l OS CO!..JCE I iOS r=ROPOS iOS 

COHCElTOS FRASES 

SIHAIS E SlHTOMAS 213116 

PRECONCEITO 9 

COMPLlCA<,i'QES 415 

IRATAHEHTO 11 .. 13 .. 18 .. .19129 

CUIDADOS .12 .. .14 .. 15 .. 17 

COHTAGIO .19,21 

HISTORIA 6,7,8 

COHCElTUA<,iMO 1 

Z.3 A COLETA DE DADOS 

coleta de dados foi ~ealizada at~aves de 

ent~evista individual ou eM pequenos g~upos .. fo~Mados po~ 4 

a 5 pessoas, coMo no caso .. por exeMplo, dos grupos de 

estudantes. A autora contou coM a colaho~asão de UMa 

bolsista, t~einada pa~a a ~eal iza~ão de parte das 

entrevistas .. que se efetuaraM ao longo de .1985 e priMeiro 

seMest~e de 1986. 

Ho caso da coleta de dados eM grupo .. toMou-se o 

cuidado de não se entrevistar Muitos eleMentos de uMa sõ 
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a fiM d~ não prolongar d~MasiadaMente o t~MPO da 

sessão, visto qu~, pelo Menos uMa etapa da Metodologia 

requ~r~u a int~rvensão direta do entr~vistador Junto a cada 

entrevistado, coMo ver~Mos a seguir. 

A entrevista foi realizada no próprio aMbiente de 

trabalho ou estudo de cada grupo. AssiM, a entrevista dos 

estudantes foi efetuada eM sala d~ aula e a dos docentes, eM 

seu escritório ou sala de reuniaes da Escola de EnferMageM. 
' i 

As enferMeiras e o pessoal auxiliar foraM entrevistados eM 

sala do Centro de Saúd~ que perMitisse a Maior privacidade 

possivel. O teMpo Medio de cada entrevista, para todos os 

grupos, foi de 49 Minutos. HenhuMa entrevista teve durasão 

inferior a 39 Minutos, enquanto que outras, coMo no caso de 

alguns eleMentos do grupo PA, duraraM 69 ou 79 Minutos. 

. 
A abordageM inicial incluiu uMa explanasão sucinta 

sobre os obJetivos do trabalho heM coMo UM resuMo da 

Metodologia de construsão de grafo. 

Após a explicasão, era distrihuido o iMpresso <Anexo 

1) onde o<s> entrevistado<s> deveria<M> preencher os itens a 

partir do HoMe ate Experiência Anterior. 

O texto gravado eM fita cassete era então tocado e, 

seMpre que solicitado pelos entrevistados, uMa segunda 

apresentasão foi perMitida. 



38 

A seguir, O. entrevistador solicitava ao(s) 

entrevistado(s) que recontasse(M) o texto, por escrito., 

utilizando o iMpresso fornecido para tal <Anexo 1). 

Quando .. no caso de pequenos grupos., todos haviaM 

terMinado de escrever, perguntava-se qual era o leMa e qual 

o ReMa da gravasão .. que deveriaM ser anotados no iMpresso .. 

nos itens IEMA e REMA., respectivaMente <Anexo 1). 

Essas questões foraM colocadas de vãrias forMas a 

fiM de Melhor exeMplificar o que se pretendia. Ho caso do 

teMa, por exeMplo: "Qual o assunto de que trata a gravasão?'" 

"Qual ê o assunto principal da fita? ... 

Ho caso do reMa explicava-se esse terMo coMo '"o que 

se fala sobre o teMa'". Por exeMplo: no caso do entrevistado 

ter definido coMo teMa a Hanseniase <a totalidade dos 

casos> .. exeMplificava-se o significado do reMa da seguinte 

forMa: "O que o texto fala sohre a Hanseniase?'". 

O entrevistado pode definir vãrios terMos para a 

definisão do reMa. 

Ho passo seguinte., o ent~evistador separou eM frases 

o texto escrito pelo entrevistado no Anexo 1 .. recebendo cada 

frase UM nÚI'IIero .. conforMe Mo.delo Mostrado a seguir. 
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Z.3.1 MODELO DE TEXTO RECONTADD. SEPARADO EM FRASES 

"A Ha.nsenía.se é uma. doenç:a. que a.'t.a.c:a. os nervos e 

pele(1)/ deixando es't.e& sem sensibilida.de(Z)/. A pessoa. pode 

se ma.c:huc:a.r e não perc:eber devido a.o es't.a.do de a.nes't.esia. em 

que se enc:on't.ra.m 't.a.is ragiões(3)/. Ma.c:huc:a.ndo-se, pode levar 

a. uma. deformida.de("f-)/, mo't.ivo pelo qual a.n't.iga.men't.e essa. 

doenç:a. era. c:ha.ma.da. de lepra.<S)/. Hoje é uma. doenç:a. que 

possui 't.ra.'t.a.men't.o(6)/ e é pouc:o 't.ra.nsmissível(7)/. O 

pa.c:ien't.e não deve pa.ra.r o 't.ra.'t.a.men't.o,(8)/ que é de longa. 

dura.ç:ão,(9)/ e evi't.a.r se m&c:huc:a.r na.s mãos e pés(10)/ para. 

nã.o oc:orrer deformida.de(11)". 

Ha etapa poste~io~ foi solicitado ao<s> ent~evis

tado(s) a sepa~a~ão das f~ases eM: r~ases ligadas ao teMa • 

f~ases ligadas ao ~eMa~ utilizando pa~a isso o nUMe~o 

co~~espondente a 

anotada no local 

cada f~ase. Essa info~Ma~ão deve~ia se~ 

indicado no iMp~esso p~õp~io <Anexo 2). 

TaMheM aqui~ a exeMplo do oco~~ido pa~a o teMa e 

~eMa6 fo~aM utilizadas out~as fo~Mas de explica~ão. Po~ 

exeMplo: "Quais as f~ases qu• Melho~ defineM o teMa?" "Quais 

as f~ases que falaM soh~• o reMa?". 

H•sse ponto6 alguns ent~evistados senti~aM necessi

dade d• ~•pensa~ e ~eesc~•ve~ o ~eMa~ o qual foi P•~Mitido. 
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UM ~XeMplo de COMO as f~ases do texto 

ap~es~ntado no Modelo~ foi sepa~ado ~M f~as~s ligadas ao 

t~Ma e f~as~s ligadas ao ~eMa~ conside~ando-s~ coMo teMa 

"Hanseniase .. ~ coMo ~~Ma "T~ataMento e cuidados ... 

~rases l1saoas ao ~ema 
1,2.13,4,5 

~rases l1gaoas ao rema 
6,7,8,9,19,1.1 

As f~ases, assiM sepa~adas~ ge~a~aM dois conJuntos, 

UM co~~espondente ãs f~ases do teMa e o out~o co~~~spondente 

ãs f~as~s do ~~Ma. Pa~a cada conJunto, foi então solicitado 

que o ~nt~evistado o~denasse as f~ases po~ iMpo~tância, pa~a 

a defini~ão do teMa ou ~eMa. A segui~ .. ex~Mplo de coMo as 

f~ases fo~aM o~denadas po~ iMpo~tância: 

Frases co "tema 
Ordem· ce 1mpor~&ncia 

1,214,3,5 

i="r-as·es co t-ema 
Orcem oe 1mpor~incia 

617 .. 9, 8, .19,1-l. 

EM seguida, foi solicitado ao(s) ent~evistado<s> que 

toMasse(M) as f~ases de cada conJunto, Já então o~denadas eM 

iMpo~tância, e as Juntasse fo~Mando dois sub-g~afos~ UM coM 

as f~ases do teMa~ e out~o coM as f~ases do ~eMa. 

Hessa ~tapa, houve necessidade de ~xpo~ de v~ias 

fo~Mas a ideia contida no Metodo~ p~incipalMente Junto ao 

g~upo de pessoal auxilia~ <PA>. Fo~aM utilizadas~ 

divel'sas fol'Mas de exp~essão: "Junte as f~ases que~ quando 

transMitaM uMa Melho~ ideia do 

voce"; ou "Junte as f~ases que~ quando Juntas~ defineM 

Melhol' o teMa ou l'eMa pa~a voce'". 
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Para Melhor ~XeMplifical' a Metodologia a ser 

adotada~ o entre~istador utilizou-se da forMa gràf'ica de 

~xpressão~ desenhando UM Modelo de grafo qualquer ... eM papel 

ou lousa ... dando concoMitanteMente noMes aos ni~eis. 

Dessa forMa ... o entre~istado capta~a a ideia de coMo 

de~eriaM ser construidos os suh-grafos ... e ... 

nal' de Juntar as frases do ni~el terMinal ... gerando conse-

qüenteMente o nivel secundário ... bastava ao ~ntrevistador 

lPMhrar que os nodos deveriaM continuar sendo reunidos ... 

seMpre obedecendo a MesMa regra: "Juntar os nodos que ... 

quando Juntos ... definaM Melhor o teMa ou reMa 11
• 

Quando o entre~istado inforMa~a não ha~er Mais nodos 

a Juntar eM cada sub-grafo ... o entrevistador oriPnta~a-o a 

uni-los ... então ... atraves do nodo superior ... forMando assiM UM 

grafo üni co ... representati~o do texto recontado. O nodo 

gerado pela união dos dois sub-grafos constituía-se no nodo 

l'aiz. 

Se o entre~istado Julgasse que uMa deterMinada frase 

do nivel terMinal ... ou alguM nodo dos deMais niveis não 

podel'ia ou de~el'ia Juntar-se a seus pal'es ... el'a orientado 

pal'a ligã-lo diretaMente ao nodo raiz do grafo. 

Para Melhol' exeMplificar o exposto ... forneceMos a 

spguir UM Modelo de grafo ... denoMinado GHAFO ORIGIHAL# onde 
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FIGURA 1 

MODELO DE GRAFO ORIGINAL 

Nodo Raiz 

No dos 
Secunda. rios 
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Fr.a.s4il's do T4il'xto Recont.ado 

FRASES DO TEMA FRASES DO REMA 

* Os arcos são o~ientados d• baixo para ciMa~ isto e~ 

os nodos terMinais são unidos aos nodos secundãrios~ estes 

aos terciãrios~ • assiM por diant•~ ate o nodo raiz• 
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I 
2.i A ANALISE DOS DADOS 

A anális~ dos dados conc~ntrou-s~ principalMent~ no 

~studo do cont~üdo ~ ~strutura dos t~xtos r~contados pelos 

entrevistados, conforMe Metodologia que passareMos a 

descrever. 

/ 

l.i.l A ANALISE DO CQ~TEUDO DOS TEXTOS RECONTADOS 

O cont~tido dos textos recontados pelos entrevistados 

foi analisado atraves de dois processos, realizados de ~orNa 

independentes e d~noMinados respectivaMente, recodificasão e 

recuperasão das frases. 

Z.i.l.l RECODIFICAC~O DAS FRASES RECONTADAS 

O processo de recodificasão das frases recontadas 

teve coMo obJetivo, identificar as in~orMasões recontadas 

pelo entrevistado, coM as inforMasões contidas no texto 

original. Para realizar a recodificasão, o autor valeu-se de 

seu conheciMento linguistico, avaliando cada frase segundo 

os seguintes criterios: 

1- as fras~s recontadas são idênticas ou seMelhantes 
ã original 

2 - as frases recontadas contéM soMente parte da 
inforMasão da frase original 

3- as frases recontadas conteM a inforMasão da ~rase 
original, poreM relatada de forMa distinta 
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4- as frases recontadas MesclaM inforMações 
ou Mais frases originais 

de duas 

5- as frases recontadas não texto 
original 

Para proceder a recodificação~ obedeceu-se as 

seguintes regras: 

nos três priMeiros casos as frases recontadas 
foraM suhstituidas por seus pares originais 

, no quarto caso, a frase recontada foi substituida 
pelas irases correspondentes do texto original~ que poderiaM 
ser duas ou Mais 

no quinto caso a frase recebeu UM núMero 
sequencial, superior a 21 <nÜMero de frases do texto 
original) passando a ser incorporada ao arquivo de frases do 
grupo. 

Ao concluir o p~ocesso aciMa, obteve-se para cada 

texto recontado, as frases recodificadas nas frases do texto 

original. Dessa forMa, tornou-se possivel conhecer coMo cada 

entrevistado decodificou o texto e quantas e quais inforMa-

sões novas acrescentou ao MesMo. 

por ser subJetivo o procediMento de 

recodificasão das frases, realizou-se uMa segunda anãlise 

dos textos recontados, aqui denoMinada recuperasão das 

frases ~econtad~s. 

l.4.1.~ RECUPERA~nO DAS FRASES RECONiADAS 

O principal obJetivo do processo de recuperasão das 

frases foi reconstruir as principais frases recontadas, a 
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pa~ti~ da anãlis~ d~ f~~qüência das palav~as nos t~xtos dos 

div~~sos g~upos. Pa~a isso~ foi utilizada a M~todologia que 

1- inicialM~nt~ os textos t'econtados 

int~oduzidos eM Mict'ocoMputador tipo PC~ utilizando-se UM 

prog~aMa d~noMinado KARDPLAH <Sl>. Cada texto correspondeu a 

UM a~quivo. Para a identificasão dos a~quivos~ a cada texto 

int~oduzi'do o progroaMa croiou uMa denoMinasão~ COMO por 

exeMplo, E!91, ond~~ EI = sigla do groupo; Ql = nü.M~t'o do 

entroevistado. Criou-se tantos aroquivos quanto o nü.M~roo d~ 

entrevistados eM cada gt'upo. AssiM: EI91 a EI29, ES91 a 

ES2Q, EP81 a EP29, DEQ1 a DE25, PAQ1 a PA19, ~ EH91 a EH19. 

2- a s~guiro toMou-s~ o conJunto de a~quivos d~ cada 

groupo (pot' exeMplo: EI91 a EI2Q) e, coM o auxilio de outroo 

Pt'Og~aMa d~ coMputador denoMinado JARG~ <S2), croiou-se, 

duas listas coM as palavl'as dos textos 

UMa POl' 

alfahetica ~ outt'a pol' ol'd~M de freqüência das palavl'as 

3- toMou-se da listageM POl' ft'eqüência todas as 

palav~as coM tr~qü~ncia Maior' que UM nü.Mero fixado, Cl'ian-

do-se uMa sub-lista denoMinada IHICIAL e eliMinou-se dela 

S1,S2 - HARPLAH e JARG~ são dois softMa~es desenvolvi
dos pela fil'Ma MEDCO - Medicina CoMputado~izada 
Ltda. <R.Ten.At'Y Aps~ 172 - Jundiai) 
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todas as palavras não signi€icativas~ tais coMo artigos e 

p~eposisões. A sub-lista IHlCIAL pode~ia~ então~ apresenta~ 

a seguinte apa~ência: 

HAHSEHIASE 17 
DOEH9A 15 
PELE . 15 
HERUOS 15 
ATACA 13 
CORPO 7 

4- essa sub-lista IHICIAL foi aMpliada pela anãlise 

da lista alfabetica at~aves de dois p~ocessos: 

4.1- adicionando-se .os sinoniMos encontrados para 

os itens da sub-lista IHlCIAL 

4.2- int~oduzindo novos itens seMP~e que os sinôni-

Mos de te~Mos na lista alfabetica atingisse~ no seu conJun-

to, o liMiar de inclusão aciMa ~eferido. ExeMplo: 

·AFETA<G> + ATIHGE(4) = 19 
DEUE(7) + HECESSITA<5> = 12 

5- o processo aciMa ge~ou a lista das palavras Mais 

f~eqüentes p~esentes nos textos ~econtados por UM deterMi-

nado grupo .. constituindo-se no JARG~ utilizado pelo grupo 

ou o seu DICIOHARIO DE TERMOS. ExeMplo de UM DIClOHARlO: 

DOEH9A_ HOLESTIA/ 24 
PELE_ HERUO_ AREA_ REGIAO/ 22 
TRATA_ HEDI.CA_ REMED/ 29 
FERI_ LESA_ HACHUC/ 29 

6- o prograMa JARG~ passou~ eM seguida~ a identi€i-

car eM cada texto recontado pelo grupo, as frases que conti-
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nhaM os t~~Mos do DICIOHARIO, sendo essas f~ases separadas 

eM tantos arquivos quantos 

RIO. Estes arquivos foraM 

os Ja~gões contidos no DICIOHA

denoMinadas ARQUIVOS DE FRASES 

associados ao Jargão ~, pois, continhaM todas as f~ases onde 

o Jargão X~ ou UM de seus sinôniMos, apareceraM. 

7- a segui~, foi calculada a fr~qüencia de ocorrêh-

cia de cada terMo do DICIOHARlO, para cada ARQUIVO DE 

FRASES. 1Esse procediMento gerou a freqüencia condicionada 

para todos os pares d~ t~rMos do DICIOHARI01 e foi utilizada 

para o levantaMento inicial das possiveis associa~ões de 

palavras <f~ases) nos textos ~•contados. 

8- as poss ivei.s coMbina~ões de terMos foraM tmtão 

coMparadas coM as frases originais, para Melho~ o~ientar o 

passo seguinte da anãlise1 que consistiu eM ve~ificar a 

freqüência destas coMbina~ões nos arquivos de frases. 

9- as seqüências de palavras Mais freqüentes 

encontradas eM cada grupo, fo~MaraM o conJunto de frases 

recuperadas d•sse grupo 

A coMpara~ão dos resultados obtidos coM a análise de 

recodifica~ão e recupera~ão das frases, perMitiu não sõ a 

avaliasão das duas abordagens Metodolõgicas coMo taMbeM 

analisar o texto original recontado sob o ponto de vista do 

ouvinte e coMo o MesMo foi interpretado por ele. 
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I 

2.. 4. Z A Mr,JAL ISE DM ESTRUTURA I'OS T=::...:: Tü5 ~EC:Oí~ TADOS 

Pa~a analis~~ a est~utu~a dos textos ~econtados 

pelos dife~entes g~upos, p~ocedeu-se da seguinte fo~Ma: 

1- toMou-se cada grafo original construido pelos 

ent~evistados e substituiu-se nestes as f~ases dos nodos 

te~Minais po~ aquelas ~ecodificadas pelo autor. 

a- esse p~ocediMento levou à obtensão do GRAFO 

TRAHSFORMADO. 

3- o grafo t~ansforMado pode~ia conte~ igual ou 

Maior ntiMero de nodos te~Minais do g~afo original, visto que 

a ocor~encia de frases ~econtadas que MesclavaM inforMasões 

de duas ou M~is f~ases originais, ac~escia UM ou Mais nodos 

te~Minais ao grafo t~ansfo~Mado. 

Pa~a UMa Melhor coMpreensão a respeito de coMo UM 

grafo original pode alterar-se, quando as f~ases do nivel 

te~Minal são substituídas, forneceMos na Figura 2 uM Modelo 

de GRAFO IRAHSFORHADO. 
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FIGURA Z 

MODELO DE GRAFO TRANSFORMADO 

$ - Fras@s do l@xto Original qu@ substituiraM as 
frases r•contadas do grafo original. 

*- Fras@s qu• substituíraM a fras• 3 do grafo 
original 

X - Fras• seM siMilar no texto original 
+ - Frases qu• substituiraM a frase 18 do grafo 

original 
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De posse do g~afo t~ansfo~Mado de cada ent~evistado 

eM cada g~upo., o passo seguinte consistiu na obten~ão do 

GRAFO HEDlO DO GRUPO. UM g~afo Mêdio de UM dete~Minado g~upo 

~ep~esenta a est~utu~a do texto decodificado pelo g~upo., 

obtida at~aves da análise de r~eqüência de oco~~ência dos 

nodos e a~cos dos g~afos individuais daquele grupo. 

Pa~a cada g~upo foraM const~uidos inicialMente .. 

dois sub-grafos Medios: UM pa~a o teMa e UM pa~a o ~eMa. 

Pa~a obte~-se os sub-g~afos Medios foi utilizado UM p~ograMa 

de coMputado~ denoMinado GRAFO <S3). 

CoM o auxilio do ~efe~ido p~ograMa, int~oduziu-se no 

coMputado~ os sub-g~afos t~ansfo~Mados. C~iou-se assiM 

tantos a~quivos de sub-grafos quanto o núMe~o de entrevistas 

~ealizadas. Cada noMe de arquivo foi construido coM a sigla 

do grupo a que pe~tencia o sub-g~afo .. seguido de UM nUMe~o 

sequencial e das letras r ou R. Ex.- ET91T., ET91R ET29T, 

EI29R. AssiM, po~ exeMplo, o arquivo ET91T continha o 

sub-grafo do teMa do ent~evistado núMero 91 do grupo ET. 

EM seguida, o p~ograMa GRAFO toMou o total de 

a~quivos de sub-g~afos de cada g~upo e calculou: 

S3 - GRAFO e UM software desenvolvido pela fi~Ma HEDCO 
Medicina CoMputadorizada Ltda. <R.Ten.A~y Aps, 172 
Jundiai> 
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a 

secund~io~ te~ci~io~ etc.) 

- a f~equência de oco~~~ncia dos nodos pa~a cada 

nível <te~Minal~ secund~io~ etc.) 

- a f~eqüência de associa~âo ent~e no dos 

- a f~eqüência das f~ases utilizadas pelo g~upo 

- a dist~ibui~do dessas f~ases nos nodos te~Minais 

- o qua~til 59 pa~a os pa~âMet~os de f~eqüência aciMa 

Mencionados. 

Os valo~es obtidos pa~a o qua~til 59 fo~aM utiliza

dos pa~a defini~ os seguintes pa~âMet~os do sub-g~afo Medio: 

nUMe~o de niveis 

núMe~o de nodos eM cada nivel 

Os a~cos dos sub-g~~fos Medios fo~aM definidos a 

pa~ti~ das associa~ões Mais f~eq~ntes ent~e os nodos. 

O g~afo Medio pa~a cada popula~ão foi obtido coM a 

união dos sub-g~afos Medios obtidos pa~a teMa e ~eMa. 
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A pa~ti~ da f~~qüêhcia d~ f~as~s ~~contadas calcula

da pa~a cada g~upo~ e do qua~til 5Q~ obtido pa~a os nodos 

te~Minais dos g~afos~ id~ntificou-se as f~ases associadas a 

esses nodos te~Minais. Pa~a isso 1 as f~ases fo~aM o~denadas 

PÔl" fl"~qu.ênci a de oco~~ênci a na popul a~ão de textos ~~c·on

tados e toMadas as Mais fl"~qu.entes eM nti.Me~o igual ou supe-

~iol" ao de nodos tel"Minais. O núMel"o de fl"ases conside~adas 

foi MaioX. que o d~ nodos tel"Minais seMp~e qu~ a fl"eqü.ência 

da f~ase de núM~l"O igual ao de nodos não p~~Mitisse 

sepa~ã-las das out~as. 

A distl"ibuisão das f~ases nos nodos te~Minais foi 

obtida a pa~ti~ da dist~ibui~ão condicionada de f~as~s po~ 

nodos. Cada f~ase foi associada ao nodo onde ocor~~u coM 

Maio~ fr~qüência. D~ssa forMal duas ou Mais f~as~s pod~riaM 

esta~ ocupando o M~sMo nodo do g~afo Medio. 
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3. R~ 5 U L TA DOS 
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Os ent~ev1stados de todos os g~upos fo~aM un~iMes 

na definisão do teMa do texto utilizado no t~abalho. Iodos 

o defini~aM coMo HAHSEMIASE. Já eM ~elasão ao reMa, eMbora 

os grupos taMbêM não tenhaM apresentado diferensas ent~e si~ 

houve Maior variab1lidade na definisâo dos conceitos. Estes 

ser 
! 

assiM classificados: inforMasões gerais, 

t~ataMento~ orientasão~ cuidados, histórico~ 

coMplicasões, tabu, conceito, estigMa social, evolusão da 

doensa e educasão eM saüde. 

i interessante observar que os ~eMas definidos pelos 

entrevistados coincidiraM coM· os conceitos definidos para o 

texto, para a classificasão das frases (vide pág. 28). Da 

totalidade dos ent~evistados, soMente ~5X escolheraM UM dos 

conceitos para a definisão do reMa. Os deMais elegeraM dois 

ou Mais conceitos. 

3. 2. t·1ED IAr..JA DA~ F~A5C::S r;.ECüN i'nDA5 

A Mediana do nÜMero de frases utilizadas pelos 

g~upos para recontareM o texto está deMonstrada na Tabela 3. 



:·:E:ü If-:Nn :;c:, i·~::: :CE i="RfiSE5 r:ECCI,~ TADAS 
FEi...CS GRUPOS 

GRUPO 

ES 

EI 

EP 

DE 

EH 

PA 

H~ FRASES RECOHTADAS 

13 

15 

15 

16 

14 

B 
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Pelo t~ste de K~usk-Wallis (apud BOX,PURI> pa~a 

anàlise da va~iância ~nt~e o ntiMe~o de f~as~s utilizadas 

pelos diíe~entes g~upos, encont~aMos diferensa significante 

soMente para os grupos PA e DE. 

" ~ • 5 FREüüEt~C In DOS CONCE 1 TOS U T IL IZADOS 

A oco~~@ncia dos conceitos foi calculada a pa~ti~ da 

freqüência das f~ases a eles relacionadas, coM a utilizasão 

do quaJ:Otil 59. 
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O Grãfico 1 .ostra a totalizaçJo dos quartis 58 para 

todos os cono•itos • grupos. 

As aos 
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GRAF ICO Z. - MED IANA DOS COt..JCE I TOS S INPI IS E S IN TOMAS., 
PRECa~ITQ., COMPLI~OES E TRATAMENTO, POR GRUPO 

PIIC COIIPL TIA I 

li 

I 

GRAFICO 3 - MEDI~~ DOS CONCEITOS CUIDADOS, CONTAGIO, 
H IS TUt'< IA E eot-.ICE I TUAI;FtQ, POR GRUPO 
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GRAF ICO 4 - MED Int'ÍA DAS FRFISES DO TEMA ASSOC IADAS AOS 
CONCEITOS SINAIS, SINTOMAS, PRECONCEITOS, 
COMPLIC~OES E TRATAMENTO PELOS 6 GRUPOS 

2 -r -,1.6-
11 -

J r 1.2 -
A C -tI .• : 
l .4.=._---~~------~--------~------~--
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So-.nt• as r~ases so~.- sinais • sintoMas, coM u-. 

ro~aM ~•contadas tanto no teMa quanto no ~•Ma po~ todos os 

g~pos <G~Micos 4 • 6). Os ~Micos 6 • 1 ap~senta~t a 

.. diana das r~•••• associadas aos conc•itos utilizados .. los 
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GRAFICO S - MEDI~~ DAS FRASES DO TE~ ASSOCIA~ AOS 
CONCEITOS CUIDADOS, CONTÁGIO, HISTóRIA E 
E CONCE I T~ PELOS 6 GRUPOS 
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GRAFICO 6 - MEDI~~A DAS FRASES DO REMA ASSOCIADAS AOS 
CCJ..JCE I TOS SINA IS, SINTOMAS, PRECONCE I TOS, 
COMPL ICA!;OES E TRA TAt-1EN TO PELOS 6 GRUPOS 

SIS PIEC COII'L tMI 

li ilf 

so~nt• ~• f•~••• so~.. sin~is • sintoM~s~ coM UMA ünic~ 

••cont~•~• t~nto no t•~ta quanto no ..... po• todos os gpupos. 
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GRAF ICO 7 - l"lED IANA DAS FRASES DO REMA ASSOCIA DAS AOS 

CONCEITOS CUIDADOS, CONTAGIO, HISTORIA E 

E Cot-.ICE I T~FIO PELOS 6 GRUPOS 

CU II HIST 

111 i I 

3.~ FRASES RECODIFICADAS E RECUPERADAS 

Ta~•las 4 a 9 <coM •xc•~io da fpas• 22 ond• apa••c• so-.nt• 

a r .. qüWhcia d• ~codifica~lo). Conv-. l•M~PaP qu• papa 

popula~lo. 
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As f~ases ~ecupe~adas do g~upo ES, eM sua integ~a, e 

obedecendo a MesMa sequência eM que apa~eceM na tabela 4, 

são Mos~~adas a segui~: 

F~ase 2 Causando(p~ovocando) anestesia<insensihilidade). 

F~ase 1 Doen~a que ataca(afeta,atinge) pele e ne~vos. 

Hão sentindo<pe~cehendo) do~, calo~ e f~io. 

F~ase 18: O t~ataMento ê longo\deMo~ado,continuo,lento, 
p~olongado), 

F~ase 6 ~ntigaMente e~a(foi) ch~Mada(denoMinada) lep~a. 

F~ase 4 Pode Machuca~-se(fe~i~-se). 

F~ase 19: Sabe-se<conhece-se) que ela ê àe difícil 
contãgio(t~ansMissão). · 
Sabe-se\conhece-se) que ela não e tão 
contagiosa. 

F~ase 11: E cu~ãvel. 
E teM cu~a. 
Existe cu~a. 

F~ase 15: Pa~a não se fe~i~(Machuca~> 
Evitar se feri~(Machuca~) 

F~ase 5 : Causando(p~ovocando> defo~Midades. 

**** 



TABELA ..;. 

" rr:C:Gtwél-JC In .wn;:: FRASES RECOD IF ICADAS c FRASES 
r:t:CUt=ERADFtS i"iA IS U TIL I:::AiiAS PC:Lü GRUPO =~ 

FRASES 

22 
2 
1 
3 

1B 
6 
4 

19 
11 
15 

5 
14 
13 

FREQüEHCIA 
HECODIFICADA/RECUPERADA 

169 
199 

95 
95 
99 
as 
BQ 
79 
79 
79 
65 
65 
55 

59 
75 
65 
69 
65 
65 
79 
69 
79 
49 
45 
29 
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A Tabela 4 Most~a que as f~ases ~e-codificadas Mais 

f~equentes no g~upo ES, são aquelas que falaM de sinais e 

sintoMas \í~ases 2 e 3), conceituasão <f~ase 1), t~ataMento 

(pl."incipalMe-nte a f~ase 18), histõl."ia <frase 6) e 

coMplicasões (f~ase 4). 

as Me-SMas f~eqú~ncias de suas COI."~espondentes !."e-codificadas. 

Esse resultado, contudo, sõ foi alcansado quando 

pe-squisou foi."Mas altel."nativas de constl."usão das fl."ases. Uale 

l."essaltal." que eMbol."a essa estl."ategia tenha sido utilizada 

pal."a todas as frases, S~Mente nas auas fl."aSeS citadas 

alcansou-se o ~esultado descl."ito. 
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'inõELA S 

"' =~C:Gi..iC:i·~C in .wn::l t='?.ASES ?.ECüD It=' ICADAS E t='~ASES 
~C:CUFERADnS MAIS UTILIZADAS PELO GRUFO ET 

FREQüEHCita 
FRASES RECODIFIC~Dta/RECUPERADA 

I 
22 I 229 
a i 199 65 
.1 I 99 89 
3 I 85 69 

18 I 89 79 
14 I 75 59 

5 I 79 59 
6 I 79 79 
9 I 79 45 

15 I 79 65 
16 I 79 15 
19 I 69 69 

7 I 59 as 
B i 59 39 

13 I 59 15 

A Tabela 5 deMonst~a que o g~upo de es~udantes coM 

aula teo~ica~ ~econtou coM Maio~ f~equencia as f~ases 2 e 3 

<associadas a sinais e sintoMas)~ f~ase .t~ associada a 

conceituasão da doensa~ f~ase 18 \t~ataMento) e as f~ases 

referentes a cuidados~ p~incipalMente a f~ase 14. As f~ases 

cuidados e sinais e sintoMas 

ap~esenta~aM a MesMa f~equencia. 

Ohse~va-se taMbêM que as f~ases a~ 1, 

ocupaM as MeSMas posisões nas Iahelas 4 <ES> e 5 <ET>, 

eMho~a ap~esentando f~eqüêncids dife~entes. 

As f~ases ~ecupe~adas 6 e 19 do g~upo EI \Iahela 5), 

ap~esenta~aM a MesMa f~eqüencia de seus pa~es ~ecodificadas. 
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As cieMcÜS fr-ases r-ecuperadas apareceM coM UMa 

froequência eM roela~ã.o as fr-ases roecodificadas. 

Hs f:rases r-ecuperadas elo grupo El são t:ransc:ritas 

e-M seguicia: 

F:rase 2 Causando(p:rovocando) anestesia(pa:rtes anestesia
elas) 

F:ras~ 1 Hanseniase e UMa cloen~a(patologia,Molêstia) que 
a~aca<acoMete,atinge,afeta) a pele <ne:rvo,pa:rte, 
região) elo co:rpo. 

F:ras~ ~ Hão sente\pe:rcehe) dor, calo:r ou f:rio. 
Fe:rde d sensibilidade a clo:r, calor e frio. 

Froas~ 18: O tr-ataMento ê longo(eleMo:rado,p:rolongaelo). 

Fr-ase 14: O doente eleve<teM,precisa,necessita) toMar 
cuidado. 

Fr-ase 5 Por causa:r(proovocar,l~var,ter) deforMidades. 

Frase 6 AntigaMent~ era<foi) chaMaela<conhecida)de lepra. 

Frase 9 O doente(paciente, hanseniano,individuo) 
e:ra<foi) isolado<afastacio,separado). 

Fr-ase 15: Par-a não se fe:rir(Machucar,lesa:r,queiMar). 
Par-a evitar se fe:ri:r(Machuca:r,lesa:r,queiMar). 

Frase 16: Se ap:resenta:r<tive:r,estive:r) anestesia<insensi
hilidade,àorMencia) nas Mãos(pês,extreMidades, 
MeMh:ros). 

F:rase 19: A doen~a<Hanseniase> e pouco contagiosa. 

Frase 7 Pouco se conhecia(sahia) soh:re a eloen~a. 

Frase 8 Hão se conhecia tr-ataMento. 

F:rase 13: Hão inte:r:roMpa(deixe,ahandone) o tr-ataMento 
(MedicaMento). 

**** 



.... 
i='RE:Güt:t,~C In .UM~ i=";:t.ASE:S RECQ:ü Ir ICA:üAS E: rRASC:S 

RE:Cl.JrERnDnS t·lA IS UI IL I:ZADnS rE:i....ü GRLiPü Ei=' 

FRASES 

22 
6 
2 
3 
.1 

15 
13 
.14 

4 
5 

.19 
11 
18 

8 
9 

Ha Tabela 

FREQüEHCIA 
RECODIFlCADA,RECUPERADA 

299 
119 
195 
199 

99 
89 
75 
75 
79 
79 
79 
79 
79 
69 
69 

podeMos ohse~va~ 

99 
69 
45 
65 
65 
35 
55 
59 
45 
39 
69 
69 
49 
55 

que a 
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r~ase 

~@COdificada Mais f~equente, após a f~ase 22, e a f~ase 6, 

que fala soh~e histo~ia da Hanseniase, seguida das f~ases 

que falaM soh~e sinais e sintoMas <f~ases 2 e 3) e 

conceitua~ão aa aoensa <f~ase 1). As f~ases ap~esentadas po~ 

esse g~upo aho~daM todos os conceitos a que se ~efe~e o 

texto. MenhuMa f~ase ~ecupe~aaa nesse g~upo ap~esentou a 

MesMa f~eqüencia de sua co~~espondente ~e-codificada. 



Fz:oase b 

Fz:oase :a 

fz:oase 3 

Fz:oase 1 
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As fz:oases recupez:oadas estão listadas a seguiz:o: 

Ex-a<foi) conhecida<chaMada) coMo lepz:oa. 

Causando{provocando,dando) anestesia<analgesia, 
adorMeci Mento,.dox-Mênci a) . 
Causando(pz:oovocando,dando> Mancha e anestesia 
\analgesia,adorMeciMento,dorMência). 

O doente\paciente) não sente<teM,percebe) dor, 
calor e frio. 
O doente(paciente> pez:ode a sensibilidade a dor, 
caloz:o e fxoio. 

Doensa<patologia,Molestia) que ataca<atinge, 
afeta,acoMete) pele e nervos do corpo. 

fz:oase 15: Paz:oa não se Machucar<fexoiz:o,lesar). 
Para evitar se Machucar\feriz:o,lesar). 

Frase 13: Hão interroMper(ahandonar,parar) o trataMento 
<reMédio,MedicaMento), 

Frase 4 

Frase 5 

Pode Machucar-se<feriz:o). 

Causava(provocaz:o,ocorrez:o,levar,suz:ogir) 
defo.rMidades. 

Frase 19: HoJe<atualMente) sabe-se que é uMa doensa pouco 
contagiosa. 

F.rase 11: E cu.rãvel. 
I eM< h.ã.> cura. 

Frase 1B: o trataMento e longo(deMorado,p.rolongado). 

Frase 8 : Hão se conhecia<tinha,havia) trataMento 
<reMédio,Medica...eonto>. 

Frase 9 Os doentes<pacientes,individuos,pessoas) ez:oaM 
isolados(afastados,discriMinados). 

**** 
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TABELA 7 

1\ 
;-r;;EQüEhlC IA .wr.o ;=~r.SES RECOD IF !CADAS E rRASES 
~ECLi?Er:;.MDA5 i·iH I5 Li T Ii... IZMDAS Pt:LO GRUPO D: 

F'REQüEHCIA 
FRASES RECODIFICADA/RECUPERADA 

l 
22 I 228 
a I 199 44 
1 I 96 85 
"'" i 96 32 .J 

3 I 89 29 
1~ I BQ 52 
lB I 89 48 

6 I 76 49 
14 I 76 49 
16 I 68 12 
19 I 64 69 
12 I 64 29 
13 l 64 12 
15 I 64 49 

4 I 69 44 
9 I 69 48 

O grupo de docentes~ ã seMelhansa do grupo EP~ 

abordou frases relatiuas a todos os conceitos do texto~ 

conforMe podeMos verificar na Iahela 7. A frase recodificada 

de Maior freqüência nesse grupo~ apõs a frase 22~ foi a 

frase 2~ relativa a sinais e sintoMas e a Menos freqüente a 

frase 9~ relativa a preconceito. 

Quando coMparadas coM as frases . recodificadas~ as 

frases 2~3~16 e 13 recuperadas~foraM as de Mais baixa 
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H s~guir~ as fras~s do Grupo DE! 

Fras~ 4 Causando\provocando~dando) an~st~sia <analg~sia, 
do~M@ncia,ado~M~CiMento). 

F~as~ 1 

F~ase 5 

Doensa<patologia,Molestia) qu~ ataca<atinge~ 
acoMet~,af~ta) pel~<ne~vo,parte,a~ea~região). 

Causando deforMidades. 

O doente(pessoa) não s~nte<perceh~) dor~ calor 
ou frio. 

Fras~ 11: H doensa t~M cura. 
i uMa Moléstia curàv~l. 

Fras~ 18: O trataM~nto ê longo(prolongado,d~Morado). 

Frase b : Era(foi) chaMada<d~noMinada,conh~cida) lepra. 

F~ase 14: O doente d~v~ toMar<te~,obs~rvar) cuidado 
~at~nsâo,precausãD>. 

Fras~ 16: s~ tiver<s~ntir,apres~ntar) MãoS ~ pes(partes~ 
p~rnas) an~stesiadas(ins~nsiveis) 

Fras~ 19: HãD ê Muito contagiosa. 
Ê pouco contagiosa. 

F~as~ 12: O do~nt~ d~v~ coMparecer<vir,ser assíduo) ãs 
consultas. 

Frase 15: Para não se Machucar. 

Fras~ 4 

Frase 9 

Evitar de Machucar-se. 

Pod~ndo Machucar-se. 
L~vando(sof~endo> feriMentos. 

Os do~nt~s eraM isolados da soci~dade. 

**** 



7naELA 8 

" r~t=G!üE:t..JC In J..JM:.:- F~ASES RECGD IF ICADAS E FRASES 
~ECi_íFERFtDAS I•1A IS U TI i... IZADAS i=ELO GRUPO EN 

FRASES 

22 
2 
3 
4 
6 

1~ 
18 

1 
5 

13 
9 

14 
15 
1t> 

FREQüEHClA 
HECODIFlCADA~RECUPERADA 

249 
1~9 

89 
89 
88 
88 
89 
79 
69 
68 
59 
59 
59 
58 

88 
19 
39 
59 
89 
79 
49 
39 
29 
49 
39 
59 
29 

t>1 

A Iah~la B Most~a que as f~ases Mais f~eqü~ntes 

n~ss~ grupo sã.o aquelas que falaM de sinais e sintoMaS 

<fras~s a ~ 3), seguidas da f~ase sobre coMplicasões <f~ase 

4) e da frase 6 qu~ fala sobr~ histõria. CoM igual 

porc~ntageM de f~~quencia apareceM as frases qu~ falaM d~ 

trataM~nto \11 ~ 18). 

As fras~s 11 e 15 apresentaraM igual freqüência 

quando r~cup~radas ou r~codificadas. 



As 

F~ase 3 

ft-ases no f't-upo EH 

Causando(dando,Manif'estando,p~ovocando, 
apresentando) Manchas. 

O doente se Machuca~fere,lesa,queiMa, 
~t-auMatiza) seM pe~cehe~. 

E~a<foi) chaMada(conhecida,denoMinada) coMo 
lepra. 

F~ase 1:1: TeM <existe,h.à) cu~a. 
Pode se~ cu~àvel. 

F~ase 18: o t~ataMento e longo(deMo~ado,continuo, 
p~olongado). 

Frase 1 Hanseniase, doensa<patologia,Moléstia) que 
ataca<atinge,aíeta,acoMete) pele e ne~vos. 

F~ase 5 Causava\p~ovocava,t~azia) deío~Midades 
\defeitos). 

62 

Frase 13: Hão interroMpa(abandone,pare,deixe) o t~ataMento 
(reMédio,MedicaMento). 

Frase 9 O doente era<íoi) aíastado<isolado,sepa~ado, 
seg~egado) da sociedade. 

Frase 14: Deve<necessita,precisa> ter<toMa~) cuidado 
<atensão). 

Frase 15: Hão se Machucar(ferir,lesar,queiMa~, 
~rauMatizar). 

Frase !6: Os doentes que possueM pes e Mãos(MeMb~os, 
extreMidades) insensiveis<anestesiadas, 
dot-Mentes,ado~Mecidas). 

**** 



TA8ELA 9 
,.. 

:=-r=:Eüüi:i-.JC In .:.Jr.~ rRASES RECü:i:J IF lCADAS E rRnSES 
REC:...Ji=ERADnS t·ln IS U T lL IZADAS PELü GRU?ü Pr=í 

FRASES 

22 
2 

.18 
.1 
4 
6 

11 
12 
.13 

FREQüEHCIA 
RECODIFICADA;RECUPERADA 

399 
.128 

Sfii 
49 
49 
49 
49 
49 
49 

69 
49 
29 
19 
49 
49 
39 

9 
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grupo t~nha sido 81 na tabela aciMa apa~~ceM 9 frases pois 

6 delas teM a MesMa frequência. 

A frase 181 que ocupa a t~rceira posi~ão n~sse g~upo 

e quase 3 vezes Menos freqüente do que a frase 2 1 que ocupa 

a segunda posi~ão. A priMeira refere-se a sinais e sintoMas 

enquanto que a segunda fala de trataMento. 

As seqüências de palav~as utilizadas para recupera~ão 

aa frase 13 no grupo PA não alcansaraM resultado~ eMbora ela 

tenha sido reoodificada coM UMa f~eqüência de 49X. 
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As f~ases recupe~~das do grupo PA: 

F:rase 2 Causando(apa~ec~ndo~apresentando~ca~acterizada~ 
coMeoe;a) Mancha. 

F:rase 18: o t:ra~aMento e longo(prolongado). 

F:rase 1 ~ Hanseniase~ doenoe;a que ataca pele e ne:rvos(parte 
do co~po) da pessoa. 

F:rase 4 Pode se Machucar seM perceber. 

F:rase 6 Era chaMada de lepra. 

frase 13: HHO FOI RECUPERADA 

frase 11~ TeM<é) cu~a<curãvel). 

F:rase 12: Fazer consulta<:revisão) pe:riõdica<constante). 

**** 

3.5 úS ASPECTOS GERAIS 

Observou-se nas tah~las 4 a 9 que todos os g~upos 

apresenta~aM COMO f:rase de Maior f~eqüência a frase 22~ 

í:rase seM siMilar no texto original. UMa anãlise do conteüdo 

dessa frase se:rã Most~ada adiante. 

AlguMas frases foraM recodificadas nos 6 g~upos 

eont~evistados. Out~as~ o foraM eM 5 ou Menos. A Tabela 19 

Most~a coMo se deu essa clist:ribui~ão. 



TABELA 10 
I 

:iJ IS iR IBU IC:nO DAS rRASES SEGUNDO O f'-lt..JI'-lERO DE 
(5RUP05 Ei4 QUE FORAf•l RECOD IF ICADAS 

H2 DE GRUPOS 

Pal:"a 

6 
5 
4 
3 
2 
~ 

UMa Melhor 

FRASES 

~ .. 2 .. 3 .. 6 .. ~3 .. 1.8 
4 .. 5 .. 9 .. 1.1. .. ~4 .. 1.5 
~Q 

~6 
8,.1.2 
7 

visualizas.ã.o da distJ:~ibuis.ã.o 

65 

e 

· f~eqüênci a de recodificas.ã.o e ~ecuperas.ã.o das fr-ases 

da 

nos 

seis grupos entt-evistaclos, apt-esentaMos a seguir .. t-especti-

vaMente .. a. Jabela ~1 ~ o Quacl.J:"o 11 • 

iA6ELA 11 

:üiSiRI8UIC:nO DAS 
__ ....,.,. ___ 
r~M'=lt::.~ SEGUNDO 05 GRUPOS 

Ef·l QUE FORAf-1 RECODIFICADAS 

FRASES .. ES EI EP DE EH PA 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X X 

5 X X X X X 

6 X X X X X X 

7 X 

8 X X 

9 X X X X 
~Q X X X X 
~1 X X X X X 
~2 X X 
13 X X X X X X 
~4 X X X X X 
~5 X X X X X 

16 X X X 
17 
18 X X X X X X 
19 
29 
21 
Z2 X ·x X X X X 



As f~ases 17 <cuidados>~ 19 e 29 <t~ataMento> e 21 

<contãgio) não foraM f~eqüentes para aparecer no grafo Mêdio 

de nenhuM dos grupos. 

o ünico grupo no qual a fl'!"ase 7 <histõJ:Oia> foi 

J!"ecodificada foi o grupo El". Esse gJ:OUPO taMhêM J:Oecontou a 

fl'!"ase 8 <taMbêM histõria)~ JuntaMente coM o gJ:OUPO EP. 

SoMente os gJ:Oupos DE e PA l'!"econtaraM a frase 12~ J:OefeJ:Oente a 

cuidados. 

QuADRO I I 
1\ 

FREOüEr-~C !fi DE RECODIFICfil:nO - ~- RECUPERAC:nO DAS FRASES = !J: 
r"OS SE IS GRUPOS 

FRASE/ ES E r EP DE EH PA 
GRUPO RC/RP RC/RP RC/RP RC/RP RC/RP RC/RP 

I 
1 I 95/75 99189 99165 96/85 79149 49/29 
2 1Hi9/59 Hl9/65 195169 199/44 119/89 129/69 
3 I 95165 85/69 199/45 89129 89/19 
4 . l 89/65 79159 69/44 89/39 49119 
5 l 65149 79/59 79145 96/32 69/39 
6, I 85/65 79/79 119/99 76/49 89/59 49/49 
7 I 59/25 
8 I 59/39 69/49 
9 I 79/45 69155 69148 59149 

19 I 79/79 69/69 79139 64169 
11 l 79/69 79169 89/52 89/89 49/49 
12 I 64/28 49/39 
13 I 55/29 58/15 75135 64/12 69/29 49/9 
14 I 65145 75/59 75/55 76149 59,1'39 
15 I 79/79 79/65 89/65 64/49 59159 
16 I 79/15 68112 59/29 
17 I 
18 I 99/69 89/79 79/69 89/48 89/79 59/49 
19 I 
29 I 
21 I 
22 1169 229 299 228 249 399 

RC = RECODlFlCADA RP = RECUPERADA 
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AlguMas frases ap~esenta~aM alta freqüência de 

recodificasão e de recupe~asão coMo, po~ exeMPlo, as f~ases 

1, 6, 15 e 1B. ap~esentaraM alta freqüência de 

recodificasão Mas baixa freqüência de recuperação, coMo é o 

caso das frases 3, 4, 13 e 16. EM outras ainda, aMbas as 

f reqti.ênc i as foraM baixas fazendo coM a frase não ocorresse 

eM nenhuM dos grupos - frases 17, 19, 28 e 21. 

,Casos específicos, coMo por exeMplo, o da frase 19, 

taMheM chaMaM a atensão. Essa frase teve baixa freqüência de 

recuperasão sõMente eM UM dos grupos ~EP} dentl:'e todos eM 

que OCO~l:'eU. 

16, 3, 4 e 19 

da Maneil:'a coMo apal:'eceM no texto ol:'iginal, as seqüências de 

buscas utilizadas e coMo alguns grupos as recontaraM. 

Fl:'ase 2 original: 

"causando Manchas e partes anest~siadas" 

Sequências utilizadas para l:'ecuperasão da frase: 

"caus\pl:'ovoc,dando) anest<analg,adorM,insens) 11 

ou ainda: 

"caus(pl!'ovoc,dancio) Mancha" 

ExeMplos de COMO os grupos recontaJ!IaM a frase a: 

G~upo PA 

... paciente portado~ desta teM locais anestesiados 
••. essas Manchas são seM sensibilidade 



Grupo DE 

... produz anestesia 

... deixa Manchas e partes anestesiadas 

... fazendo aparecer Manchas 

.•• e tornando esses locais insensíveis 

... dando a estas sensasão de anestesia 

Frase ~3 original: 

"e não interroMper o trataMento" 

Sequ·enci a uti l iz.ada para recuperasão da frase: 

"não inter:r<par,deix,ahand> trata<Medica,reMed) 11 

ExeMplos de coMo os grupos recontaraM a frase ~3: 

Grupo E! 

•.• e seguir corretaMente o trataMento proposto 
.•• e a pessoa não deve parã-lo pela Metade 
...• deve ser feito corretaMente 

Grupo ES 
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... desde que o trataMento uMa vez iniciado vã ate o 
fiM 

.MaS e iMportante que O paciente continue O 
trataMento ate o fiM 

.. . e necessário que o paciente siga o trataMento 

A frase ~6 .. conforMe podeMos verificar abaixo, foi 

.roecodificada Junto coM as frases ~4 ou ~5: 

Frase ~6 original: 

"se apz:r.esentaz:r. pes e Mãos anestesiados .. 

Sequência utilizada para z:r.ecupe:rasão da frase: 

"apresent<sent,tiver> Mãos (pes,pa:rte ... MeMhr,extreM) 
anest<do:rM,insens,ado:rM)" 



ExeMplos de coMo os grupos reconta~aM a frase 16: 

G~upo EH 
soMente frase 16 

... quando estiver coM alguMa parte anestesiada 
••• e ã falta de sensibilidade 

G~upo DE 
frases 16 e 14 

... toMar cuidado coM as pa~tes anestesiadas 
,,,po~ iSSO O CUidado COM MãoS e pese MUito 

iMportante ao hanseniano 

Frases 16 e 15 

.. . e evitar Machucar as áreas afetadas 

Grupo ET 
frases 14, 15 e 16 
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... os doentes deveM evitar se Machucar nas áreas onde 
perdeM a sensibilidade 

... os hansenianos deveM toMar cuidado para não 
Machucar as Mãos ou pes 

A frase 3, eM cinco grupos coM alta 

foi recuperada coM baixa 

porcentageM eM três deles <EP, DE e EH>. 

Frase 3 original: 

"por causa dessa anestesia o doente não sente dor, calor 
ou frio nessas partes 11 

Sequência utilizada para recupera~ão da frase: 

"não sent(teM,perceb) calor<frio,do~)" 

ou ainda: 

11Perd sensib calor<frio,dor)" 

ExeMplos de coMo os grupos recontaraM a frase 3: 



Grupo EP 

••. o individuo do@nte não possui sensibilidade 
têrMica e dolorosa 

79 

... essas Manchas não teM sensibilidade têrMica ou a 
dores 

.•• a anestesia iMplica na perda da sensa~ão de calor~ 
frio e dor 

Grupo DE 

••. tornando as àl'eas atingidas insensiveis ã dor# 
fl'io e càlol' 

•.. a cal'acte~istica principal dessas Manchas ê a 
insensibilidade a dor~ calo~ e frio 

Grupo EH 

... por atacai:' os nervos apresenta regiões que pe~deM 
a sensibilidade 

A frase 4, ã seMelhan~a da fl'ase 3# foi l'ecodificada 

eM cinco grupos e apresentou baixa fl'equªncia de recupera~ão 

Fl'ase 4 original: . 
'"podendo Machuca~-se seM perceber'" 

Sequência utilizada pa~a l'ecupera~ão da f~ase: 

11 POd Machuc não<seM) peroceb<sent>'" 

ou ainda: 

'"Machuc seM p•rceb <sent> 

ExeMplos de coMo os grupos reconta~aM a frase 4: 

Grupo PA 

..• por ter- pa~tes insensiveis nesses locais as 
pessoas podeM ter lesões 



GJ:Oupo EH 

••. ~ssa pe~da de sensibilidade faz coM que o 
individuo se tJ:OauMatize 

.•. o paciente pode MachucaJ:O-se 

71 

A fl:'ase 19 (contãsio) ap~esentou UM coMpo~taMento 

bastante difel:'ente das deMais: dos quatJ:Oo grupos eM que 

apareceu, ET e DE> as fJ:Oequências de 

J:Oecodifica~ão e l:'ecupel:'a~ão fo~aM iguais (Quad~o 1). Ho 
: I 

grupo tEP a porcentageM de recupe~a~ão diMinuiu 

acentuadaMente eM rela~ão ã de recodifica~ão < 

MostraMos abaixo coMo essa frase foi 

recontada pelo grupo EP. 

FJ:Oase 19 ol:'iginal: 

.. sabeMos hoJe, entl:'eotanto .. 
contagiosa" 

que a hanseniase não SÕ e POUCO 

Sequência utilizada pal:'a recupera~ão da frase: 

"hoJe< atual) sab<conhec) pouco<baix) contag<t~ansM)'" 

ExeMplos de coMo o grupo EP l:'econtou a frase 19: 

••. não e contagiosa 
••. a doen~a e POUCO tranSMissível 
••• e sabe-se que o contãgio e quase inexistente 

duJ:Oante o tl:'ataMento 



- - i ~.~ ...... FRASE Z.Z. 
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Hos textos ~econtados~ as f~ases não ~ecodificadas 

nas f~ases do texto O~iginal, fo~aM classificadas COMO f~ase 

22. O conJunto de f~as•s 22 de cada grupo passou~ então, 

pelo p~ocesso de ~ecupe~asão de f~ase. Os ~esultados obtidos 

eM cada grupo são apresentados a seguir, incluindo-se a 

porcentageM que cada frase recuperada alcansou sobre o total 

de fr~ses 22 do grupo eM foco. 
! 

parê'nteses~ a freqüência e o nUMero total de f~ases 22 

encontrado eM cada grupo. 

Ho Grupo ES <169 - 32) foraM recuperadas 2 frases 

coM as seguintes porcentagens: 

"AtualMente existe trataMento para a Hanseniase .. - 35:1. 
"PensaYa-se que era (uMa doensa) Muito contagiosa" - 39:1. 

Ho Grupo ET (229 44) soMente uMa frase foi 

recuperada~ COM porcentageM de 39Y.: "HoJe existe 

trataMento". As deMais f~ases presentes nos textos desse 

grupo falaM de preconceito, sensibilidade e feriMentos, Mas 

seM apresentar UM padrão definido. 

O Grupo EP (2QQ 49), ã seMelhansa do Grupo ES~ 

recontou·hasicaMente 2 frases: 

"HoJe Jã. existe trataMento especifico" - 15X 
"AntigaMente as pessoas se feriaM <nas partes anestesiadas> 

e ocorriaM deforMidades" - 29:1. 
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O Grupo DE <228 - 57) foi o grupo que apresentou o 

Maior núMero de frases 22 recuperadas, totalizando quatro 

frases. 

"O paciente cieve ser orientado <receber Ol'ienta<;ão)" 19X 
"Hão h.ã. necessidade de se isolar o paciente.. 29X 
"HoJe"h.ã. trataMento pai'~ essa doen<;a'' 29:.'. 
"Era considel'ada UMa doen<;a altaMente contagiosa" 29:.'. 

Ho Grupo EH <249 - 24) l'ecupel'aMos uMa fl'ase: 

•liA Hanseniaseo e UMa doen<;a contagiosa" - 15X 

IJ à.!' i as frases falaM cie "TrataMento", SeM 

apresentareM, contudo, UM padrão definido. 

Ho Grupo PA {399 - 39) foi possivel recupera!' duas 

frases. UMa delas fala sobre o aspecto de contagiosidade da 

doenoe;a: 

"A Hanseniase e UMa doen<;a contagiosa" - 19X 

A outra fala sohl'e "Controle" e foi assiM !'ecuperada: 

"A Hansen iase e UMa doen<;a control à.vel 11 
- 18X 

CoMo exeMplo das deMais frases 22 recontadas por 

esse grupo podeMos citar: a Mudan<;a da terMinologia de lepra 

para hanseniase e o controle de coMunicantes. 

PodeMos obse!'var que a Maioria das frases 

classificadas coMo 22 falaM da Hanseniase coMo UMa doen<;a 

contagiosa <Grupos ES, DE, EH e PA> e sobre trataMento 

<Grupos ES, E!, EP, DE e EH). 
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~ • o t:S TRU TURA DOS Tt:X TOS Rt:COl..J TA DOS 

obtidos para 

cada grupo apr~s~ntaraM alguns pontos ~M coMUM, coMo por 

ex~Mplo, o nUM~ro d~ niv~is. Ess~ nUMero foi seMpre 4, para 

todos os grupos, tanto para os grafos do teMa quanto para os 

H freqUência de nodos, por nivel, dos grafos Médios 

para cada grupo, está repres~ntada 

no Quadro lll abaixo: 

t:JUADRO I I I 
.. ,. I 

FREiJUEf-.lC IA De I·~ODOS D,WS GRAFOS 11ED IOS DO IEf•lA t:: REf"lA 
?üR r~IVEi... - rOR GRUPO 

HlUEL 1 2 3 4 

GRUPO HUHERO DE H O DOS 
T/R T/R T/R !/R 

ES 5/8 2/3 1/l. 1/1 

ET 4/11. 2/3 1/1 1/1 

EP 6/9 2/3 1/2 1/1 

DE 6/19 2/3 1/l. l./l. 

EH 4/1.9 1/2 1/l. 1/1 

PA 5/3 2/l. 1/1 1/1 

T/R = IEHA/REHA 

Observa-s~ no Quadro Ill que, nos niveis 3 ~ 4 o 

nUMero de nodos para o teMa e reMa foi igual para todos os 
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EP que ap~esentou 2 nodos no 

nivel 3 do g~afo do reMa. Quanto ao ntiMe~o de nodos no nivel 

2~ o g~upo EH ap~esentou UM Menor nuMe~o de nodos no teMa e 

aos de Mais no grupo P~ 

verifica-se uMa diMinuição no núMero de nodos do ~eMa. O 

nivel 1 reflete a diferença ent~e o núMero de f~ases 

recontadas pelos g~upos~ Jã apresentada ante~io~Mente. 

Quando coMpa~aMos o núMero de nodos do teMa coM os 

dO ~eMa observaMOS que eM todos OS g~UPOS O núMe~o de nodOS 

do reMa e Maio~ que o do teMa~ coM exceção do grupo P~~ onde 

houve UMa inversâo desses valores. 

grupo~ 

serão 

Medi os 

Os grafos e os textos Medios para o teMa e reMa~ por 

heM coMo as freqüencias de associações entre os nodos 

apresentados a seguir. Hos nodos te~Minais dos grafos 

estão rep~esentadas as frases Mais freqüentes 

recontadas pelos g~upos. As freqüencias de associações entre 

os nodos podeM ser observadas nos arcos dos grafos. 
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GRAFO I - GRUPO i:S 

I I 

GRAFO t-1ED IO TEt·1A GRAFO MED IO REt-1A 

9~ iOI. 52'1. mx oo:~. ?or. 40Z 10:1. 

Frotlse 1 
Frase 2 
Fl'ase 5 
FI' as e 6 . . 
Frase 3 

Fl'ase 4 
F r as f!' 14: 
Froase 15: 

FI' as e 11: 

FI' as e- 19: 

Doença que atactl(afeta~atingeo) pele- e- nf!'l'vos. 
Causando(provocando) anestesia(insf!'nsibilidade), 
Causando(provocando) deforMidades. 
AntigaMente- eol'a(foi) chaMada(denoMinada) lep!'a • 
Hão sentindo(pel'ceobendo> dor~ calo!' e fl'io. 

Pode Machucar-se(feoril'-se). 
Deve-se(precisa~necessita~teM) toMar cuidado. 
Para não se fel'ii'(Machucar> 
Evitar se ferii'(Machucar> 
i curoã.ve 1 • 
E ti!'M cura. 
Existe cura. 
Sabe-se(conhec~-seo> que ela e de difícil 
contà.gio(transMissão>. 
Sabe-se>conhece-se> qu~ ela não e tão 
contagiosa. 

Frase 22: O pacieont• precisa<deve) se-r ol'ientado(receber 
ori•ntação). 
Hão hã. nl!'cessidade de se isolar o paciente. 
HoJe hã troataMento para essa doença. 
Era considerada UMa doença altaMente contagiosa. 

Frase 18: o trataMento e longo(deMoradolcontinuollentol 
pl'olongado). 

Fl'ase 13: Hão interroMpero(pararo~abandonar) o trataMento. 
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CoM as f~as~s dos g~afos do teMa e ao ~eMa foi 

COMPOS"ÇO o seguinte texto, ~econtado pelo g~upo ES: 

"Doen"ia que ataca causando 

an~st:e-sia e defo~Midades. AntigaMente e~a chaMada ae lepra. 

Hão sent:indo do~, calo~ e f~io, o paciente pode Machuca~-se. 

Ele deve toMa~ cuidado para não se ferir. H doensa e 

curável e sabe-se que e de dificil contágio. HoJe há 

t~ataMento para ela. 0 trataMento e longo e não deVe Ser 

interr~Mpido." 

**** 



Frase 

Frase 

Frase-
Frase 

Frase 
Frase 

Frase 

Frase-

Frase 

FI" as e 
Frase 
Frase 
Frase-

,Frase-
FI" as e 

78 

GRAFO i I - GRUPO E T 

I , 
GRAFO f-IED IO TE~1A GRAFO MEDIO REMA 

1 

2 . . 
22: 
18: 

22: 
3 . . 
14: 

15: 

16: 

5 . . 
6 . 

• 
18: , . • 

22: 
13: 

Hanseniase ê UM& doenca(patologia6Molêstia) que 
ataca<acoMete6atinge6afeta> a pele <nervo6parte6 
região) do corpo. 
Causando(provocando) aneostesia(partes ane-stesia
das> 
HoJe existe trataMento. 
A doença<Hanseoniase> e pouco contagiosa. 

11Sttnsibilidade11 

Hão sente(percebe) dor~ calol" ou frio. 
Perde a sensibilidade a dor6 calol" e fl"io. 
O doente deve<teM6Pl"ecisa6necessita> toMal" 
cuidado. 
Para não se ferir(Machucar6lesar6queiMar>. 
Para evitai" se ferir(Machucar~lesal"~queiMar>. 
Se apresentar<tiver6estiver> anestesia(insensi
bilidade6dorM@n~ia> nas Mãos(pes6extreMidades~ 
MeMbros>. 
Por causar(pro~ocar~I•var1 ter) deforMidades • 
AntigaMRnte era<foi) chaMada<conhecida)de lepra. 
O trataMento 4 longo(deMorado6prolongado). 
O doente(paciente~ hanseniano~individuo> 
era(foi) isolado(afastado1 separado) • 
.. preconcei to•• 
Hão interPoMpa(deixe~abandone> o trataMento 
(MedicaMento>. 

Frase 7 : Pouco se conheoia(sabia) sobr• a doença. 
Frase 8 Hão se conheci& trataMento. 
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O texto do G~upo ET: 

"A Hanseniase e UMa doensa que ataca a pele do 

Go~po~ causando anestesia. HoJe existe t~ataMento e a doensa 

é pouco contagiosa. 

Devido a falta de sensibilidade~ o doente não sente 

do~~ calo~ ou f~io e p~ecisa toMa~ cuidado pa~a não se 

fe~i~ se apresenta~ anestesia ~as extreMidades. Po~ causa~ 

deforMidades~ antigaMente foi chaMada de lepra. O t~ataMento 

e longo, O doente e~a isolado e era uMa doensa estigMatizada 

pela sociedade. O doente nâ.o deve abandonar o t~ataMento ... 

**** 
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GRAFO III - GRUPO EP 

I I 
GRAFO 11ED 10 T8•1A GRAFO r·1ED IO R~lA 

11 14 

471. ~ 56X 100"1. 84X 46% ~iC 90'1. 6.11. W. 44~ 371. 

Frase 1 Doença(patologia~MOlestia> que ataca<atinge, 
aEeta~acoMete) pele e nervos do corpo. 

Frase 2 Causando(provocando~dando) anestesia(analgesia, 
adorMeciMento~dorMWhcia>. 
Causando(provocando,dando) Mancha e anestesia 
<analgesia~adorMeciMento~dorM•ncia). 

Frase 3 : O doente(paciente> não sente<teM~percehe> dor, 
calor e fl"io. 

Frase 4 • • 
Frase 5 

FI" as e Ut: 

Frase'6 . • 
Frase 9 • • 

FI" as e 18: 
Fl"ase 8 . • 

Frase 13: 

FI" as e 22: 
Frase 11: 

Frase 14: 
Frase 15: 

O doente<paciente> perde a sensibilidade a dor, 
calor e fl"io. 
Pode Machucar-se(feril"). 
Causal"(provocar~ocorrer~levar~surgir> 
deforMidades. 
HoJe<atualM•nte> sahe-se que e UMa doença pouco 
contagiosa. 

Eril(foi) conhecida(chaMada) coMo lepra • 
Os doentes(pacientes~individuos,pessoas) eraM 
isolados(afastados~discriMinados>. 
O trataMento e longo(de.ol"ado~prolongado). 
Hão se conhecia(tinha~havia) trataMento 
(l"eMedio~MedicaMento>. 
HiO interroMper(abandonal"~parar) o trataMento 
(l"eMedio~M•dicaMento>. 
HoJe J4 existe trataMento especifico. 
E cur.ã.v•l • 
TeM(h.ã.> cura. 
Deve<t•M~necessita> toM&l"(tel") cuidado. 
Pilra nao se Machucar(ferir,lesar). 
Para evitar s• Machuoal"(ferir,lesar). 



SJ. 

O t~xto recontado pelo g~upo EP foi assiM coMposto: 

"Doensa que- ataca pel~ e ne-rvos do corpo.,. causando 

Mancha e anestesia e o doe-nte- pe~de a sensibilidade a dor.,. 

calor e frio, podendo Machucar-se e provocar deforMidade-s. 

AtualMente sabe-se que ~ uMa doensa pouco contagiosa. 

E~a chaMada de lepra e- os doentes eraM 

discriMinados. o txoataMento e longo e não" se conheci a 

trataMento para ela. O doente não deve intel'rOMPel' o 

trataMento e hoJe- existe trataMento especifico. A doensa e 

cur.ã.vel e o doente- deve toMar cuidado para não se Machucar". 

**** 



F r as~ 

FI'~SI!' 

Fl'aseo 

Fl'aseo 

Fl'aseo 
Fr~seo 

FI' as• 

Fl'as• 
Fl'aseo 
Froase 
Froaseo 
Frase 

Frase-
Fro~seo 

Frase 

F roas• 

Fro~se 
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GRAFO IV - GRUPO DE 

I I 
GRAFO 1"1ED IO TEt-lA GRAFO MED IO REl--IA 

1 

2 

3 

4 

5 
11: 

22: 

22: 
13: 
18: 
22: 
UI: 

22: 
16: 

15: 

14: 

12: 

Doeonca<patologia~Molestia) queo ataca<atingeo~ 
acoMeot•~ar•ta> peoleo<neorvo~parteo~aroeoa~ro•gião>. 
c~usando(proovocando~dando) ~neostesia (analgeosial 
doroMincia~adoroMeociMeonto). 
O doeonte<peossoa) não seont•<peoroceobeo> doro~ caloro 
ou rroio. 
Podendo Machucaro-se. 
Levando<sofroendo) feol'iMeontos. 
Causar defoi'Midadeos. 
A doeonsa teM curoa. 
E uMa Molestia curãveol. 
Hão hã neceossidade deo se isolaro o pacienteo. 

HoJ• hã troataMento para essa doeonça. 
Hão deoveo inteorroMp•r<paroaro> o tl'ataMeonto. 
O trataMe-nto é longo(proolongado~deoMorado). 
El'a considerada uMa doeonça ~ltaMeonteo contagiosa. 
Hão e MUito contagiosa. 
E pouco contagiosa. 
O pacieont• Pl'eocisa seor ol'ieontado. 
S• tiveoro<seontir~apreseontal') Mãos eo pes(parteos~ 
peoronas) aneosteosiadas<inseonsiveois) 
Paroa não s• Machucar. 
Evitar d• Machucar-se. 
O doeonte deve toMar<teor,obseorvar) cuidado 
<atensão~proeocaução>. 
O doeonteo d•ve ooMpareoceor<vir,seor assíduo) ãs 
consultas. 
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HS f~as~s 6 ~ 9, eMho~a p~~sen~es ent~e as 16 r~ases 

f~~quentes no g~upo DE, Most~a~aM-se dist~ibuidas de 

fo~Ma equitativa nos nodos 

O tex~o do g~upo DE: 

"Doen<;a que ataca a p~le, causando anestesia. o 

ctO~nt~ não percebe dor, calor OU frio, podendo Machuca~-se e 

causando deforMidades. A do~nsa teM cu~a <ou> não hã 

nec~ssidade de se isolar o paciente. 

Ho.j~ hã trataMento pa~a essa doensa e o doente não 

interroMpê-lo. O t~ataMento e longo. E~a considerada 

uMa doen<;a altaMen~e con~agiosa Mas sabe-se que ela ~ pouco 

contag1osa. O paciente precisa ser o~ientado, se apresenta~ 

Mãos e pes an~stesiados, para evitar se Machucar. O do~nt~ 

cieve toMar cuidado e ser assiduo d5 consultas". 

**** 
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GRAFO V - GRUPO 8~ 

I I 
GRni="O 1•1ED IO TEf•lA GRAFO 11cDIO REI"'IA 

Frase- 1 

Frase- 2 

Frase- 3 
Fras• ' 
F r as• 22: 
F r as• ' • • 

Frase- 5 . . 
Fras• 18: 

I' r~• 11: 

Fras• 22: 
Fras• 13: 

F r as• 14: 

F r as• 16: 

Fras• 15: 

Hanseniase-6 doensa(patologia6Molestia) qu• 
ataca<ating•~afeta,acoMeote> peoleo e nervos. 
Causando<dando;~anifestando~prouocando6 
apreseontando) Manchas. 
Hão s•nt•<peorc•L•6teoM) o calor ou dor. 
Era(foi> chaMada<conheocida6deonoMinada) coMo 
l•pra. 

A Hanseonias• e UMa do•nsa contagiosa. 
O do•nt• eora(foi> afastado(isolado6s•parado, 
segregado) da socie-dade. 
Causaua(prouocaua,trazia> deforMidades 
(deofeoitos>. 
O trataM•nto 4 longo <d•Morado, continuo, 
Pl"Dlongado) 
l•M <eoxist•6hã> cura. 
PodiP seor OUl"~eoJ. 
'"trataMIPnto ... 
HãD interroMpa(aLandoniP,par~P,deix•> o trataMeonto 
<r•Medio6MedicaMento>. 
Dev•<n•c•ssita,pr~tcisa) t•r<toMar) cuidado 
<at•nsão>. 
Os doeont•s que- possu•M pes • Mãos<MeMLros6 
eoxtr•Midad•s> ins•nsiu•is(anestesiadas, 
dorM•nteos,adorM•oid~>. 
Hão s• Machuoar<f•rir~lesar,queiMar6 
trauMatizar). 
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O texto do grupo EH: 

"Hanseniase~ doensa que ataca pele eo nervos~ 

causando Manchas e o paciente não sente o calor ou dor. Era 

conhecida coMo lepra. 

A Hanseniase ~ uMa doensa contagiosa e o doente era 

afastado da sociedade~ pelas deforMidades que causava. O 

tzoata.Mento ê longo e a doensa teM cura. <22) O paciente não 

deve abandonazo o tzoataMento e deve toMar cuidado se possuir 

extreMidades insensíveis, para não se Machucazo ... 

a f zoas e 

**** 

OBSERUAÇMO:- Ho texto aciMa, 

22~ poderia ser incluida 

no local assinalado coM 

uMa fzoase que fala de 

"tzoataMento 11
, freqüente nesse grupo, seM contudo apresentar 

UM padrão definido. 



F r as• 

F r as• 

Frase 
F r as• 
Frase 

F r as• 
Fras• 
Frase 
Fras• 
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GRAFO VI - GRUPO PA 

I I 
GRAFO MEDIO TEMA GRAFO MEDIO REMA 

1 

2 . 
• 

4 • • 
22: 
6 . • 

11: 
12: 
18: 
22: 

Hans•nias•~ doença que ataca P•l• • n•rvos(parte 
do corpo) da pessoa. 
Causando(aparec•ndo~apresentando~caracterizada~ 
coMeça) Mancha. 
Pode se Machucar seM p•rceh•r • 
A Hans•niase e uMa doença contagiosa. 
Era chaMada de lepra • 

IeM(é) cura(cUI"ãvel>. 
Faz•r consulta(revisão) periõdica<constante). 
O trataMento 4 longo(prolongado>. 
A Hansenias• e UMa doença conti"'lãvel. 

i'raseo 13: HifO FOI RECUPERADA 

"Hanseniase~ doença que ataca pele e nervos da 

pessoa, causando Mancha • o doente pode se Machucar seM 

d• lepra. 

constant• • o trata..ento é longo. A Hansenias• 4 UMa doença 

control.ãv•J•. 
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A Metodologia po~ nós utilizada pa~a estudo da 

decodiEica~ão de textos, aliada ã.s .facilidades que . a 

info~Màtica nos coloca ã Mão, seM düvida pe~Mitiu UMa fo~Ma 

de anãlise de dados ~elacionados ã linguageM, atê agozoa 

dificil OU MI!'SMO iMPOSSivel de se~ ~ealizada pelos Mêtodos 

convencionais. 

Os dados obtidos MostzoaM que houve dife~en~a 

! 

significante eM zoelação ao nÜMe~o de f~ases ~e-contadas, 

apenas ent~e os G~upos PA <B f~ases) e DE <16 f~ases). Esses 

dois g~upos podeM se~ conside~ados os dois ext~eMos da 

popula~ão quando leva-se eM conside~ação aescolazoidade e a 

atividade exe~cida po~ seus eleMentos. De UM lado teMos o 

docente de enfe~MageM <G~upo DE) coM nivel · unive~sit~io e 

exe~cendo atividade voltada pa~a o tzoabalho intelectual, 

enquanto que a escolazoidade no Gzoupo PA não ultzoapassou o 22 

gzoau, havendo inclusive ·tzoês eleMentos <2 atendentes e 1 

visitadozo sanit~io) coM 12 g~au incoMpleto. As atividades 

exe~cidas pelos integzoantes do Gzoupo PA, na ocasião da 

.coleta de dados, ezoaM pzoedOMinanteMente atividades Manuais, 

de zootina. 

A Maiozo dificuldade eM ~epzooduzizo UMa info~Ma~ão po~ 

esc~ito, seM düvida guazoda zoelação COM a escolaridade e~ou o 

h.ihito de esczoevezo do individuo e, dessa fo~Ma, explica-se o 

Meno~ nu...e~o de frases zoe-contadas pelo Gzoupo PA . . 
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O núMero de fras~s recontadas pelos deMais grupos 

<ES - 13~ EI - 15, EP - 15 e EH - 14 frases) distribui-se 

entre os dois grupos considerados extreMos 1 seM haver 

diferenças significantes entre eles. Esse tipo de resultado 

e caracteristico de todo processo de classificação continua~ 

onde dificilMente apareceM diferenças entre os grupos 

interMediários e entre esses e os grupos extreMos. Entre

tanto~ facilMente se caracteriza uMa diferença estatistica 

entre ,os grupos que coMpõe os extreMos da classificação~ 

coMo e o caso dos Grupos DE e PA. 

Quanto ã escolaridade.e ãs atividades exercidas 

pelos quatro grupos interMediários~ soMente o Grupo EH se 

diferencia dos deMais. Os dois fatores aciMa~ entretanto, 

não levaraM esse gru'po a apresentar UM Maior ou Menor núMero 

de frases recontadas~ quando éoMparado aos três grupos de 

estudantes. Ha verdade~ ele situou-se de forMa interMediária 

entre eles. 

freoqü.ênc i a dos conceitos apresentada pela 

da pàgina 48 • população pode ser observada no Gràfico 1, 

Essa freqüência veM decrescendo a partir de IrataMento~ 

Sinais ~ SintoMas~ Cuidados~ 

Contágio, Conceituação <esses 

História~ CoMplicações~ 

trêS últiMOS COM igual 

freqüência> e.Preoconceito. Essa distribuição poderia sugerir 

UMa relação coM o núMero de frases ligadas a cada conceito 

do texto original ouvido pelo entrevistado, isto e, o 

conceito coM Maior núMero de frases estaria Mais forteMente 
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pr.sent• nos textos r•contados~ Mostrando assiM a inElu~ci~ 

do texto no processo d• d•codiEicação. Essa hipõtes• nos 

par•c• bastante plausiv•l quando coMparaMos o Grãfico 1 

Mediana dos conceitos por grupo - coM o Grãfico 8~ qu• 

MOstra a distribuição das 21 Erases do texto original PDP 

conceito. 
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GRAFICO 8 - DISTRIBUI~ DAS Z1 FRASES 

DO TEXTO ORIGINAL, POR CONCEITO 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

~ ~ -
I I I I I I 

S/S PRIC COMPL IRAI CUit COHI HISI COHC 

Entr•tanto, as frases 17 <Cuidados), 19 • 211 

<TrataM•nto) • 21 <Contãsio) CoraM pouco recontadas P•los 

grupos. Quando r•tiraMOs essas Crases do t•xto original • 

tornaMos a construir o gr~ico da' distribuição das fras•s 

por conceito <Grãtico 9)~ obteMos UM padrão bastant• 

distinto do anterior, MOstrando que o Eator nÜM•ro d• Eras•s 

do texto/fr.qülnoia do conc•ito d•codificado~ •xplica.i~ 

sóMent• •" part• o coMportaMento apr•s•ntado P•la população. 
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GRAFICO 9 - DISTRIBUI~AO DE 17 FRASES 

DO TEXTO ORIGINAL, POR CONCEITO 
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S/S PRIC COMPL TRAT CUII COHt HIST cotiC 

91 

Outro fator que estAria influenciando a distribuisão 

dos conceitos entre os grupos~ poderiA ser A experi3ncia do 

individuo. AssiM~ os dois ünicos grupos eM que o tõpico 

"Preconceito"~ veiculado pela frase 9~ est~ presente na 

an~ise de quartil~ são os grupos ET e EP. Ho Grupo ET a 

coleta de dados foi realizada nos dias subsequentes ~ aula 

teõrica sobre Hanseniase~ ali~~ dadA pela prdpria autora 

desse trabalho~ onde são bastante discutidos todos os 

aspectos ligados ao estigMa e preconceito da doensa~ 

incluindo-se aqui 'o isolaMento coMpulsõrio adotado eM epocas 

passadas <ROTBERG,· 1976). Ho Grupo EP~ aleM da aula teõrica, 

os estudantes realizaraM entrevistas COM pacientes 

portAdores de Hanseniase e seus faMiliares, atividade essa 

que teve1 na ocasião~ a finalidade de MOstrar aos alunos os 

probleMas enfrentados por esses pacient•s, decorrent•s do 

preconceito prevalente na sociedade <ROTBERG~ 1976~ 1978a). 

Pod•riaMOs assiM~ supor qu•~ no Mo ... nto d• decodificar o 
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texto~ a frase 9 foi Mais releMhrada nesses dois grupos. 

TaMbéM foraM observadas diferen~as qualitativas entre 

os grupos quando se considerou as associa~ões entre as 

frases recontadas e os conceitos. AssiM~ 

Grupos ET e EP abordaraM todos os tópicos, enquanto que o 

Grupo PA fala soMente de 2 conceitos: "Sinais e SintoMas e 

"TI"ataMento" <GrãEicos 2 e 3). 

Quando passaMos a analisar os conceitos associados 

ao teMa ou reMa <Gràficos 4 a 7> outras particulai"idades nos 

chaMaM a aten~ão. 

AssiM, o tópico "Conceitua~ão" aparece soMente no 

·teMa.<Gràfico 5), enquanto que "Preconceito'", "TrataMento", 

"Cuidados .. e "Cont.ã.gio" apareceM apenas no reMa <GrãEicos 6 

e 7). AleM disso, eM todas as entrevistas houve soMente a 

escolha de uM ünico teMa e vários I"eMas para o texto. Hanse-

niase~ foi o teMa central escolhido por 

pantes e~ confoi"Me podeMos observar pelos 

todos os partici

GrãEicos 4 e 5, 

ele está associado, eM ordeM decrescente de fi"eqüªncia, aos 

tópicos "Conceitua~ão" <5 grupos), "Sinais e SintoMas" <5 

Já eM rela~ão ao reMa, pi"edoMinaraM os 

e "Cuidados". 

(2 grupos). 

tõpicos "TrataMento .. 

Esses achados apoiaM a proposi~ão do uso das no~ões 

de teMa e reMa para análise ele textos coMo apontado POI" LI & 
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IHOHPSOH <1976)~ pois nos perMiteM identificar~ por UM lado~ 

coMo a populasão define Hanseniase <principalMente atraves 

de conceituasão e sinais e sintoMas) e por outro~ COMO 

recebeu a MensageM transMitida sobre a Molestia <cuidados e 

trataMento). 

A análise dos conceitos Mostra ainda que o Grupo ET 

diferencia-se dos deMais por dois fatos: e O ünico grupo que 

fala de todos os conceitos e repete-se no 

"Histõria". Os outros grupos não falaM de "Preconceito" e 

repeteM-se no teMa e reMa no conceito "Sinais e SintoMas". 

NovaMente aqui poderiaMOS inferir que a epoca da coleta de 

dados do Grupo EI influiu nos resultados~ pois o conceito 

'"Histõria" refere-se :as frases que abordaM aspectos da 

doensa ligados ao passado <frases 6~ 7 e 8)~ 

bastante discutidos coM os alunos eM classe. 

aspectos esses 

A anãlise do conteüdo das frases recuperadas~ 

aprofunda nossa coMpreensão das diferensas qualitativas 

Mostradas pelos diferentes grupos~ beM coMo sobre outros 

aspectos do processo de decodificasão verbal. 

As frases do texto original foraM divididas eM trªs 

grupos quanto 

roecuperasão~ 

a sua freqü~ci a de 

Mostrando a existência de UM 

recodificasão e 

groupo de frases 

"beM foroMadas 11 <frases 1~ 6~ 15 e 18) que foraM seMpre 

leMbradas e tiveraM seu conteüdo Mantido no texto roecontado~ 

eM contraposisão a UM groupo de frases "esquecidas" de baixa 



freqüência# que não 

Medio (frases 17#19 
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foraM# por isso# incluidas no texto 

aa e al). o terceito grupo incluiu 

frases "Mal forMadas .. coM boa fl"eqü~cia de recodif'icaçã.o 

Mas que foraM pouco l"ecuperadas (frases a6 13 e 1G). 

Entre as frases "heM forMadas.. encontraMos aquelas 

que falaM da conceituação e histõl"ia da Molestia# heM coMo 

dos cuidados e trataMento a que deYeM ser subMetidos os 

pacientes. Entre as frases "esquecidas" predoMinaM as que 

falaM taMheM de cuidados e trataMento. Esse fato podel"ia sel" 

explicado se adMitirMos que as pessoas tendeM a OMiti1"6 no 

texto recontado# frases redundantes do texto ol"iginal. Isto 

estal"ia eM acordo coM GRECO & ROCHA <1987)# ao Mostral"eM que 

as pessoas, ao l"econtareM UM texto, podel"iaM eliMinar ate 

59X de sua l"edundância. Ho Pl"esente trabalho# o nÜMel"o de 

frases nos grafos Medios Yariou de 47X <PA> a 7GX <DE> eM 

l"elação ao nÜMel"o de fl"ases do texto ol"iginal. 

A l"edundância e utilizada na teoria da inforMação 

coMo tecnica para MiniMizar o efeito do ruido sobre a 

transMiss~ das Mensagens a sereM recebidas pelo receptol" 

<ROCHA & ROCHA# 1985) <MOLES# 1978a> <SHAHHOH6 1974). COMO 

l"Uido entende-se qualquel" agente fisico ou não# capaz de 

alterar a decodificação da MensageM transMitida. A repetição 

da MeSMa infol"Mação pel"Mite ao l"eceptol" descobrir os 

possiYeis efeitos do l"Uido6 e Muitas Y~es COl"l"igir a 

MensageM l"ecebida# baseado na inforMação que predoMinar nas 

Mensagens redundantes. A autora, deliberadaMente, l"epetiu no 



95 

texto original, frases sobre trataMento e cuidados para 

gal"antir o seu entendiMento pelo ouvinte. 

Vàl"ias hipõteses podeM ser consideradas eM relação 

as frases "Mal fol"Madas". fi Mais geral delas se ref'ere 

ãquelas frases originais que foraM fundaMentalMente fundidas 

eM uMa sõ frase l"econtada, talvez coMo outro MecanisMo de 

sintese para diMinuir a redund~cia. AssiM, por exeMplo, as 

fl"ases 14, 15 e 16 foraM Muitas vêzes recontadas eM uMa sõ 

frase, e dentro do processo de recodificação, consideradas 

coMo três ocorrências distintas. lsto auMentou a freqü~cia 

de recodifioação e dificultou a recuperação, uMa vez que a 

frase recontada pode não conter UM padrão claro de terMos 

para busca, ou seus t~rMos Mais frequentes correspondereM a 

uMa das frases fundidas. 

Outras f :rases apresentaraM UM COMPOrtaMento 

particular eM relação a alguns grupos, coMo por exeMplo, as 

frases 19, 3 e 4. 

que apresentou baixa porcentageM de 

recuperação SõMente no Grupo EP, nos leva a supor que a 

experi~cia adquirida por esse grupo durante o estàgio, onde 

e enfatizada Junto ao paciente, faMiliares e população eM 

geral, a ausªncia de contãsio da enferMidade durante o 

trataMento, levou o MesMo a recontar essa f~ase de Maneira 

onde podeMos observar claraMente essa influ~ncia. CoMo 

exeMplo podeMos citar: " ... sabe-se que o contàgio e quase 
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inexistente duran'te o trataMento ... 

A frase 4 no Grupo EH foi uMa das frases de Maior 

freqüência de recodifica~ão. Entretanto~ a haixa freqü~cia 

de recupera~ão Mostra que o grupo Modificou-a bastante ao 

recontã-la, conforMe podeMos observar nos exeMplos da pãgina 

Isso Mostra que ~sse conceito estã presente na 

popula~ão de enferMeiras~ Mas a terMinologia por elas 

utilizada para falar a· respeito do assunto e diferente 

daquela eMpregada no t~xto. CoMo exeMplo citaMos: ..... as 

pessoas que teM essa doença se MachucaM facilMente ... A MeSMa 

explicação poderia ser apresentada para o Grupo PA eM 

rela~ão a essa MeSMa frase~ e para a frase 3 nos grupos EP~ 

DE e EH. 

O conteüdo recuperado para as frases 22 Mostra que 

os grupos criaraM ou transfbrMaraM profundaMente frases que 

falaM principalMente de dois tõpicos: .. TrataMento" e" Doença 

Contagiosa ... ftliãsl nas frases aa que falaM eM "TrataMento .. , 

a ação passa-se~ eM geral, no presente: "HoJe <AtualMente> 

existe trataMento para essa doença" (GI!"upos ES .. ET .. EP e DE~ 

pàginas 7ae 73). Quando nos reMeteMos ãs fl"ases do · texto 

original .. obsel!"vaMos que a fl!"ase 8 refere-se ã ausência de 

tl"ataMento no passado: " •.• e taMpouco existia Medicação 

eficiente pal!"a ela". Analisando as duas frases~ poderiaMos 

supol" que os entrevistados~ ao tentareM recontar a frase 8, 

o fizeraM tl"ansforMando-a~ Mudando o teMpo do vel"bo~ 

induzidos talvez pelo conheciMento atual sohre a exist~cia 
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de terapia. Heste caso, houve uMa substitui~ão da frase B 

por UMa nova frase, o que explicaria a ausência dessa frase 

nos grupos ES e DE e sua baixa freqüência nos grupos ET 

(5QX) e EP <69X). 

Ou~ro fato interessante relaciona-se a frase 18 do 

texto original que aborda o tõpico "doen~a contagiosa": 

... "sabeMos hoJe, entl'etanto, que a hanseniase não 

Sõ e POUCO con~agiosa •.. ". 

Hos dois grupos COM atividades ligadas a Pl'àtica 

<EH e PA), a frase 19 não foi recodificada e a frase 22, que 

aborda o tópico "doen~a contagiosa .. diz: 11 A Hanseniase e UMa 

doen~a contagiosa". A I""azão 

tal afirMa~ão poderia 

para esses dois grupos fazereM 

estar I""elacionada às seguintes 

hipõteses: o grau de contagiosidade 

Hanseniase, ou e desconhecido, ou não teM grande significado 

para esses individuos, ou ainda, esses eleMentos não 

acreditaM na Hanseniase coMo doen~a de baixa contagiosidade. 

EM rela~ão a esse MeSMO tõpico, nos grupos ES e DE 

observaMos novaMente uMa inversão eM rela~ão ao teMpo verbal 

eM que se dà a a~ão da fl'"ase. Os 

considerada doen~a altaMente 

dois grupos dissel'aM: 11El'a 

contagiosa... !al af'irMa~ão 

talvez se I""efil'a a frase 18 do texto original que considera, 

na atualidade, a doen~a coMo pouco contagiosa. 
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As transforMa~ões das frases aciMa discutidas são 

UMa ocorrência esperada pelo fato de ser a coMpreensão da 

linguageM~ UM processo dependente por UM lado~ da própria 

estrutura do texto ou diãlogo e~ por outro lado~ influen

ciada pelas cren~as e valores individuais <ROCHA a ROCHA, 

1985) <HOLES, 1978h) <WASHABAUG, 

existir uMa concordância entre os 

1989). AssiM~ parece 

grupos eM rela~ão a 

o que Mostra que o MesMo possue 

uMa boa estrutura e transMite as principais inforMa~ões para 

as quais foi idealizado. Mas, ao MesMo teMpo, as diferentes 

interpreta~ões de alguns aspectos do texto, MostraM que o 

conheciMento e a experiência distinta dos diferentes grupos~ 

taMheM influiu na sua decodifica~ão. 

De posse das frases recuperadas eM cada grupo~ 

construiu-se o texto Medio recontado, levando-se eM conta a 

posi~ão ocupada pelas frases nos nodos terMinais do grafo 

Medio. Os grafos Medios~ coM seus respectivos arcos, nos 

MostraM coMo os grupos estruturaraM as inforMa~ões, ligando 

as frases dos nodos terMinais ao 

por sua vez, estão ligadas entre si, a traves 

dos nodos de niveis superiores. 

Os grafos do teMa são bastante siMilares entre si, 

pois, coM exce~ão do Grupo EH, a inforMa~ão està organizada 

eM dois conJuntos de nodos, sendo que no priMeiro deles 

seMpre apareceM três nodos e as frases 1 e 2 seMpre ocupaM, 

respectivaMente, o priMeiro e segundo nodo. Isso Mostra que 
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essas duas f~ases tive~aM UMa influ~cia Marcante sobre os 

entrevistados~ talvez pela posisão que ocupaM no texto. Jã 

os grafos do ~eMa são bastante uariãveis e não coMportaM uMa 

estrutura MiniMa coMuM. 

Esses dados falaM novaMente que o p~ocesso de 

decodificasão uerbal e UM p~oceSSO apenas parcialMente 

fechado eM si MesMo <ROCHA~ ROCHA~ ~985). 

A leitu~a inicial dos textos Medios parece confirMar 

a existªncia de UMa coMp~eensão coMUM ent~e os diversos 

coMo suge~ido anteriorMente~ ~eforsando a ideia 

de que o texto utilizado estaria heM estruturado e alcansa 

os p~opõsitos para o qual foi c~iado. 

Entretanto~ a leitura Mais atenta e a co~~elasão das 

f~ases coM o teMa e ~eMa~ MostraM que hã diferensas 

sensiveis quanto ã Maneira coMo a info~Masão foi 

decodificada e est~uturada pelos diversos g~upos~ tanto no 

que concerne ao teMa quanto ao ~eMa, confirMando assiM as 

ideias sobre a influência que os valo~es e conceitos 

individuais exerceM no p~ocesso de decodificasão verbal. 

Considerando-se a organizasão do teMa, observa-se 

que os Grupos DE e EP apresentaM coMo .conceituasão da 

Molestia uMa sequência lógica e natural de eventos ao 

afirMareM: 
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"A Hanseoniaseo e UMa doe-nça que- ataca a pe-le (e-

neo~vos do co~po)~ causando (Mancha) e ane-ste-sia. O doe-nte-

pe~deo a sensibilidade- <não pe~ceobe) a do~, calo~ e- f~io~ 

podendo Machuca~-se e causa~ (p~ovoca~) éiefo~Midadeos". 

Pa~te de-ssa cadeia de- causas e efeitos e peo~dida nos 

g~upos ES e PA que afirMaM, ~eospeoctivaMeonte: 

"A Hanseniase e UMa doeonsa que ataca pe-le e neo~vos .. 

causando aneste-sia e deofo~Midades". 

"H Hanseniaseo e UMa doeonsa que ataca pe-le e ne~vos 

da pe-ssoa, causando Mancha e o doe-nte podeo se Machucar se-M 

FinalMe-nte, as de- causa e efeito 

desapa~eCE"M no G~upo EH e e Mencionada no ~eMa do G~upo ET. 

Esse-s achados pode-M se~ coMp~eoendidos se- leMb~a~Mos 

que o Grupo DE exe~ce UMa atividade- inte-le-ctual voltada 

p~edoMinate-Mente pa~a o ensino e a pesquisa~ estando 

po~tanto, habituado a estabe-lece~ nos eventos coM os quais 

t~abalha, uMa seoquência o~denada dos fatos. O G~upo EP foi 

aque-le que- sofreu, de- forMa Mais intensa, durante seu 

' t~einaMento teoõ~ico-p~àtico~ a influência da docente de-

enfeo~MageM~ ~esponsãvel pe-lo assunto. 

Os G~upos ES~ EH e PA incluíraM na definição de 
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Hanseniase a sua sinoniMia coM o 

~elasão teMporal apresentada no 

t~Mo Lepra~ Mantendo a 

texto original. Os dois 

ültiMos grupos, po~ sua atividade prãtica~ teriaM feito essa 

inclusão por se encontr-areM "Mais prõxiMOS 11 aos pr-obleMas 

vivenciados pelos pacientes~ enquanto que o G:rupo ES <seM 

nenhuM treinaMento), poderia estar refletindo a conceituasão 

da doensa existente na sociedade. 

Os Grupos ET. e DE taMbeM diferenciaraM-se dos deMais 

por definireM a Moléstia coMo curãvel. FinalMente, a quase 

totalidade 

contagiosa .. 

contágio. 

dos individuos de-fineM a Moléstia COMO 

divergindo ·pouco quanto à intensidade desse 

A an.à.liseo do reMa Mostra outras diferensas e 

seMelhansas entre os textos recontados. 

AssiM~ os Grupos ET, EP e EH falaM do preconceito 

existente na sociedade ao apontar- a segregasão a que eraM 

subMetidos os doente-s. Esse aspecto, por ser considerado~ 

pela autora, Muito iMportante na forMasão do futuro 

profissional, ê bastante debatido coM os alunos durante o 

treinaM~nto~ que inclui a aula teõrica e estágio. Os alunos 

dos Grupos El e EP vivencia~aM essas experiências durante o 

curso de graduasão e sofreraM, portanto .. essa influencia. 

Quant·o ao grupo EH, poderiaMos pensar que~ eMbora a 

enferMeira não preste assistência direta ao paciente~ na 

Maioria das vêzes, teM contato coM ele nos Centros de 
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Saüde~ e e de seu conheciMento que os probleMas atuais 

enfr~ntados por essa popula~ão~ 

condutas adotadas no passado. 

tiveraM sua origeM nas 

Os Grupos ET~ EP1 DE e EH ressaltaM a necessidade do 

paciente toMar cuidado para não se Machucar devido ã falta 

de sensibilidade. Esta ültiMa ~elasão e oMitida no Grupo EP. 

O Grupo DE e o ünico que enfatiza a necessidade de 

orientasão do paciente para este cuidado. Aliàs1 essa foi 

UMa frase c~iada por esse grupo~ talvez induzida pelo fato 

dos docentes ac~editareM que deveM ensinar aos alunos de 

enferMageM~ o papel de o~ientador. 

FinalMente há UMa concordância eM todos os grupos eM 

l'elasão ao tl:'ataMento longo e· continuo. 

Considerando-se a cadeia envolvida na forMa~ão do 

pessoal de saUde que atual:'á coMo decodificador interMediário 

das Mensagens educativas no progl:'aMa de controle da 

Hanseniase~ podeMos concluir e tecer alguns coMentários 

sobre os principais achados do presente trabalho: 

J.) a decodifica~ão Mais coMpleta do texto foi aquela 

obtida coM o grupo de docentes~ 

~essaltar a necessidade de se oriental' 

achados estão eM pleno acôrdo coM o 

deseMpenhado por esse profissional. 

o paciente. Esses 

papel de educador 

preocupa~ão dos 

qualquer que seJa sua área de 
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atuasã.o~ ensina~ seus alunos a o~ienta~eM os pacientes~ 

faMiliares e coMunidade eM geral. 

2) a decodificasã.o do g~upo de enfe~Meiras~ responsáveis 

pelo treinaMento do pessoal auxilia~ de enferMageM nas 

jnstituisões de saüde~ focou-se soh~e a necessidade de não 

abandono do trataMento e cuidados que o paciente deve 

obse~var pa~a não se fe~ir. Esse g~upo parece não levar eM 

considerasão a info~Masã.o transMitida pelo texto~ 

grau de contagiosidade da doensa. 

sobre o 

3) o g~upo de pessoal auxilia~ que atua Junto ao doente~ 

foi aquele que apresentou a decodificasão Mais pobre ent~e 

todos os grupos. Este fato e facilMente COMpreensivel quando 

leMbraMos da escola~idade e/ou a dificuldade de escreve~~ 

dos eleMentos desse g~upo. Pode-se dize~ taMbéM que~ o fato~ 

treinaMento eM serviso e a p~eocupasão atual do SUDS-SP eM 

capacita~ pessoal auxiliar pa~a atender ãs asões do p~og~aMa 

de controle, eraM 

coleta de dados, 

prãticaMente 

levando o 

Mensagens Junto ao paciente, 

seu papel. 

inexistentes na ocasião da 

principal decodificado~ das 

a uM desp~eparo pa~a cuMp~i~ 

4) eM relasã.o aos grupos de estudantes, EI e EP, pode-se 

dize~ que o ensino Minist~ado Modificou o conheciMento 

desses alunos, da Manei~a pretendida pela auto~a, uMa vez 

que, aléM de 

<leMb~ar que 

aho~dareM os p~incipais tõpicos do texto 

o Grupo EI abo~dou todos), foca~aM a atensão 
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taMheM soh~e o p~ohleMa. 

ap~esentada pelo G~upo ES 

do p~econceito. A decodificasão 

esta~ia ~efletindo o conceito 

soh~e a doensa~ .existente na sociedade. 

!o dos esses achados Most~aM que os ohjetivos 

p~opostos fo~aM alcansados pois: 

1) a p~oposisão de co~~elaciona~ f~ases, ou g~upo de 

palav~as, a conc•itos heM definidos dent~o de UM 

suh-linguageM <SAGER~ 1987), aliada ao uso do 

Ja~gão ou 

Metodo de 

qua~tis pa~a análise das possíveis dife~ensas qualitativas 

no uso desses conceitos básicos, se Most~ou eficaz pa~a a 

dife~enciasão da coMp~eensão do texto pelos diversos g~upos. 

2) .o p~ocediMento p~oposto pa~a ~ecupe~a~ a est~utu~a e 

conteüdo das f~ases, não sõ se Most~ou exeqüivel~ coMo 

taMheM fundaMental pa~a UMa Melho~ ~ecoMposisão dos textos 

~econtados. 

Esses dois passos aMplia~aM eM Muito o alcance de 

uMa Metodologia que Jã havia sido eMp~egada coM ce~to 

sucesso <GRECO â ROCHA, 1988), inclusive na ãrea de sisteMas 

especialistas de apoio a diagnóstico clinico <LEMO, 1988). 

O apa~ente sucesso aqui ohtido no uso do coMputado~ 

pa~a anãlise da linguageM, segu~aMente se deveu ao fato de 

nos foca~Mos eM UM teMa d•finido dent~o de UM ja~gão ou 

sub-linguageM, o que ~eduziu d~asticaMente a coMplexidade da 
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anãlise seMântica exigida. Mais ainda, o teMa abo~dado estã 

eM boa pa~te focado sob~e sinais e sintoMas, t~ataMento e 

cuidados, assuntos cent~ados basicaMente nas necessidades do 

hoMeM, e, po~tanto, coM sentido de unive~salidade. 

Po~ t~ahalha~Mos soh~e textos ~econtados, a anãlise 

ficou facilitada pois havia UM conheciMento p~êvio sob~e a 

est~utu~a info~Macional do texto o~iginal. Esse conheciMento 

foi bastante utilizado pa~a analisa~ as f~ases ~ecupe~adas, 

pois eM P~iMei~o luga~ se buscou aquelas f~ases aqui 

chaMadas de beM fo~Madas, coM est~utu~a, se não idêntica, 

pelo Menos seMelhante ãs f~ases o~iginais, pa~a depois se 

busca~ est~utu~as dife~entes, induzidas pela f~eqüência de 

te~Mos e o conheciMento subJetivo que o pesquisado~ teM da 

p~õp~ia linguageM. 

R Metodologi~ pa~ece te~ sido taMheM eficiente 

quando se abo~dou aqueles tópicos ~efe~entes ao p~econceito 

e conceituasão da Molestia, assuntos Menos unive~sais e Mais 

suJeitos a influência social e têcnica. Dessa Manei~a, 

pode~-se-ia suge~i~ que os pa~âMet~os Mais iMpo~tantes pa~a 

a adequasão da anãlise coMputacional, te~iaM sido a 

~est~isão seM~tica induzida pelo Ja~gão e pelo conheciMento 

p~êvio da est~utu~a info~Macional. 
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6. ANEXOS 
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TEMA • .....••••..••••..• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
REMA •••••.•••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••. 
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