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RESUMO 
 

CAVALHEIRO, A. H. Análise dos impactos da intervenção farmacêutica no 
tratamento de pacientes com hanseníase em um hospital público universitário. 
Orientadora: Profa. Dra. Andrea Queiróz Ungari. 2022. 100f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Gestão de Organizações de Saúde) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 
Terapias e procedimentos eficazes para melhorar a adesão a tratamentos é uma 
preocupação para o Sistema Único de Saúde e para os profissionais da área. No 
entanto, a baixa adesão pode causar sérias implicações para as doenças, como o 
controle da hanseníase, podendo surgir resistência aos medicamentos e implicar falha 
terapêutica. Além disso, vários fatores podem estar associados a esse 
comportamento e devem ser avaliados para uma melhor compreensão e um melhor 
direcionamento do cuidado farmacêutico. Diante dessa questão, o objetivo deste 
trabalho é testar a hipótese de que os instrumentos educacionais desenvolvidos pela 
pesquisadora, assim como o cuidado farmacêutico, aumentam a adesão ao 
tratamento de pacientes diagnosticados com hanseníase de um hospital público 
universitário. Para desenvolver a pesquisa, elaborou-se um estudo longitudinal com o 
uso de testes quanti e qualitativos com a finalidade de avaliar (i) a adesão ao 
tratamento, (ii) os conhecimentos e (iii) os impactos físicos e sociais ocasionados pela 
doença. Os pacientes realizaram o tratamento da hanseníase no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no período de outubro de 2020 a junho 
de 2021. Foram elaborados, então, materiais educativos utilizados junto aos pacientes 
e, depois disso, avaliou-se o impacto do acompanhamento farmacêutico e dos 
materiais instrutivos na adesão ao tratamento e na participação social. Foi possível 
obter que a adesão ao tratamento aumentou significativamente após a intervenção de 
cuidado farmacêutico e de educação em saúde, conforme o Teste de Morisky-Green 
(78,4%>35,1%). Pacientes classificados em “sem limitação” ou “leve limitação” pela 
escala SALSA tiveram 27 vezes mais chance de serem aderentes ao tratamento, de 
acordo com o teste de Haynes-Sackett (THS). Pacientes que obtiveram classificação 
de “sem restrição” ou “leve restrição” na Escala de Participação tiveram 9,2 vezes 
mais chance de serem aderentes ao tratamento, de acordo com o THS. Além disso, a 
metodologia foi mais eficaz em pacientes do sexo masculino com baixa          escolaridade 
do que em mulheres, que já apresentavam alta adesão. Portanto, conclui-se que o 
cuidado farmacêutico tem eficácia no uso correto de medicamentos durante o 
tratamento e que a educação em saúde pode contribuir para uma melhora na realidade 
social desse indivíduo. 

 
Palavras-chave: Hanseníase. Educação em saúde. Cuidado farmacêutico. Escalas 
de Participação e SALSA. Adesão ao tratamento. 



ABSTRACT 
 

CAVALHEIRO, A. H. Analysis of the impacts of pharmaceutical intervention in the 
treatment of leprosy patients in a public university hospital. Advisor: Prof. Dr. 
Andrea Queiroz Ungari. 2022. 100f. Dissertation (Professional Master's in Health 
Organization Management) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 
Effective therapies and procedures to improve adherence to treatments is a concern 
for the Unified Health System and professionals in the area. However, poor adherence 
can have serious implications for diseases, such as leprosy control, and drug 
resistance may arise and lead to therapeutic failure. In addition, several factors may 
be associated with this behavior and should be evaluated for a better understanding 
and better targeting of pharmaceutical care. Faced with this issue, the objective of this 
study is to test the hypothesis that the educational instruments developed by the 
researcher, as well as pharmaceutical care, increase adherence to treatment of 
patients diagnosed with leprosy at a public university hospital. To develop the research, 
a longitudinal study was carried out using quantitative and qualitative tests in order to 
assess (i) adherence to treatment, (ii) knowledge and (iii) the physical and social 
impacts caused by the disease. Patients underwent leprosy treatment at the Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, from October 2020 to June 
2021. Educational materials were then prepared for use with the patients and, after 
that, the impact of pharmaceutical monitoring and instructional materials on treatment 
adherence and social participation. It was possible to obtain that adherence to treatment 
increased significantly after the intervention of pharmaceutical care and health 
education, according to the Morisky-Green Test (78.4%>35.1%). Patients classified as 
“no limitation” or “mild limitation” by the SALSA scale were 27 times more likely to be 
compliant with treatment, according to the Haynes-Sackett test (THS). Patients who 
scored “no restriction” or “light restriction” on the Participation Scale were 9.2 times 
more likely to be compliant with treatment, according to the THS. In addition, the 
methodology was more effective in male patients with low education than in women, 
who already had high adherence. Therefore, it is concluded that pharmaceutical care is 
effective in the correct use of medicines during treatment and that health education 
can contribute to an improvement in the social reality of this individual. 

 
 

Keywords: Leprosy. Health education. Pharmaceutical care. Participation and SALSA 
Scales. Adherence to treatment. 
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1.1 Hanseníase e agentes causadores 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelas bactérias 

Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen – esse nome foi dado em homenagem ao 

homem que a descreveu – e pela Mycobacterium lepromatosis, descoberta 

recentemente (BLEVINS et al., 2020; BRASIL, 2017; HAN et al., 2008). Essas 

bactérias consistem em um parasita intracelular obrigatório localizado em macrófagos 

(células do sistema imunológico) e células de Schwann (responsáveis pela produção 

de mielina em nervos periféricos) (MIETTO et al., 2020; MACIEIRA, 2000). 

Essa Mycobacterium é gram-positiva, que varia de tamanho, sendo, em média, 

de 0,3 µm de diâmetro a 8 µm de comprimento. Trata-se de bacilos álcool-ácido- 

resistentes quando é realizada a coloração de Ziehl-Neelsen, corando de forma 

irregular ou granular (MACIEIRA, 2000). 

É importante mencionar que o tempo de incubação do microrganismo é de 3 a 

5 anos, podendo se estender por até 10 anos, ou seja, ele se multiplica de forma muito 

lenta e demora até o aparecimento dos primeiros sintomas (LUNA, 2010). Além disso, 

a temperatura ótima de crescimento é abaixo de 37°C, motivo pelo qual a bactéria 

infecta as regiões mais frias do corpo, como mãos e pés (MACIEIRA, 2000). 

Essa doença afeta a capacidade de locomoção do indivíduo devido à alteração 

da funcionalidade do Sistema Nervoso Periférico (nervos superiores e inferiores). 

Nesse sentido, os pacientes podem desenvolver sequelas graves, como a madarose 

ciliar, ou levar, muitas vezes, ao aparecimento de lesões com necessidade de 

amputação da área afetada (SOUZA et al., 2020). 

Pode-se afirmar, também, que a hanseníase é transmitida de duas formas: (1) 

por meio do contato íntimo e prolongado com um doente não tratado e (2) por meio 

das vias respiratórias (BRASIL, 2017). Nesse contexto, as pessoas que teriam uma 

maior probabilidade de adoecimento, ou seja, com uma predisposição genética, 

desenvolvem a hanseníase. Dessa forma, pesquisas apontam que o sistema 

imunológico está diretamente associado com o desenvolvimento dessa doença 

 

1.1.1 Aspectos epidemiológicos 

Historicamente, a doença é relatada desde o tempo dos egípcios antigos, há 

mais de seis mil anos. Além disso, é um consenso que ela surgiu na África Oriental e 
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no Oriente Médio, tendo se espalhado para o mundo conforme o desenvolvimento das 

colonizações (ALVES et al., 2014). 

Com relação ao termo "hanseníase”, convém afirmar que ele foi adotado em 

1976 pelo Ministério da Saúde brasileiro para minimizar o preconceito atribuído à 

doença, e, desse modo, o termo “lepra” acabou sendo proibido no país (BRASIL, 

2020?). 

Nacionalmente, a hanseníase está inclusa na Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, sendo, então, 

obrigatória a sua notificação pelos profissionais da saúde (BRASIL, 2021). Esses 

dados são fundamentais para a identificação de regiões mais vulneráveis, onde 

possam ocorrer endemias. 

Por outro lado, no âmbito mundial, trata-se de uma das doenças contempladas 

no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), número 3 da Organização das 

Nações Unidas (ONU), com o intuito de combater a hanseníase até 2030 (BRASIL, 

2021). 

A respeito do número de casos, foram reportados em 2019, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 202.185 casos novos da doença no mundo, 

sendo 93% localizados na região das Américas (Figura 1). Mais de 27 mil casos, por 

exemplo, foram notificados no Brasil, de forma que são 5,5% menores de 15 anos 

(BRASIL, 2021). Sua incidência em nosso país é a segunda maior do mundo, ficando 

atrás apenas da Índia (BRASIL, 2017; BRASIL, 2021; WHO, 2020). Esse número está 

muito relacionado com estigmas, principalmente quando associados com 

deformidades no corpo (WHO, 2017). 

Figura 1 – Taxa de casos novos de hanseníase reportados em 2019 no mundo 

Fonte: Adaptado de Who (2020) 
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No Brasil, os estados com maior número de casos novos por 100 

mil habitantes diagnosticados da doença são Mato Grosso, seguido de Tocantins, 

como mostra a Figura 2 (BRASIL, 2021). Nesse contexto, o perfil epidemiológico está 

associado a homens com idade entre 50 e 59 anos (BRASIL, 2021). 

 
Figura 2 – Taxa de detecção de casos novos de hanseníase por estados e capitais 

no Brasil em 2019 
 

Fonte: Brasil (2021) 

As Campanhas de Eliminação da Hanseníase, também conhecidas como LEC, 

envolvem elementos de promoção do conhecimento dos sinais e dos sintomas, 

medidas para aumentar a capacidade diagnóstica dos serviços locais e 

implementação de ações de busca de casos de pacientes curados com a 

poliquimioterapia (PQT). 

Uma das medidas do Ministério da Saúde foi criar o Janeiro Roxo e tem o último 

domingo do mês como data símbolo. Nesse dia, é celebrado o Dia Mundial de 

Combate e Prevenção da Hanseníase, instituído por meio da Lei Federal nº 12.135, 

de 18 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009). O intuito é combater o preconceito, 

difundir informações e oferecer diagnóstico e tratamento adequados à população 

(ONU, 2019). 

Além disso, o Ministério da Saúde formulou a Estratégia Nacional para o 

Enfrentamento da Hanseníase 2019-2022, com o objetivo de reduzir o número de 

casos da doença até o final de 2022. Trata-se de uma estratégia do Sistema Único de 

Saúde (SUS) para diminuir as incapacidades físicas geradas e implementar canais de 
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registro de práticas discriminatórias às pessoas acometidas pela hanseníase e a seus 

familiares (BRASIL, 2021). 

 
1.1.2 Aspectos clínicos 

Os sintomas mais frequentes da hanseníase, segundo as diretrizes do 

Ministério da Saúde (adaptado de BRASIL, 2016 e BRASIL, 2017), são: 

 
 manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, em qualquer parte 

do corpo, com perda ou alteração de sensibilidade térmica (ao calor e ao frio), 

perda de sensibilidade tátil e sensibilidade dolorosa, que podem estar 

principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, na face, nas orelhas, no 

tronco, nas nádegas e nas pernas; 

 áreas com diminuição dos pelos e do suor; 

 dor e sensação de choque, formigamento, fisgado e agulhado ao longo dos 

nervos dos braços e das pernas; 

 inchaço de mãos e pés; 

 diminuição da sensibilidade e/ou da força muscular da face, das mãos e dos 

pés devido à inflamação de nervos, que, nesses casos, podem estar 

engrossados e doloridos; 

 úlceras de pernas e pés; 

 caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos; 

 febre, edemas e dor nas juntas; 

 entupimento, sangramento, feridas e ressecamento no nariz e nos olhos. 
 
 

Além dos sintomas, é importante ressaltar que uma das grandes 

consequências da doença é a perda de movimentos ou deformidades devido à lesão 

causada nos nervos. 

Apesar de o Ministério da Saúde possuir diversas cartilhas desenvolvidas para 

auxiliar os pacientes no tratamento e no autocuidado com a face, com as mãos e com 

os pés (BRASIL, 2017), há, ainda, pouca divulgação e pouco auxílio nas explicações, 

tornando-as obsoletas e quase nunca utilizadas pelos pacientes. 

No entanto, estima-se que até 95% da população exposta à bactéria não irá 

desenvolver a doença, deixando claro o papel fundamental que o sistema imunológico 

tem no processo de progressão (WHO, 2017). 
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1.1.3 Diagnóstico 

O diagnóstico é realizado pela avaliação clínica e dermatoneurológica para a 

identificação das lesões ou das áreas da pele com alterações de sensibilidade 

(térmica, tátil e dolorosa) ou de comprometimento de nervos periféricos. Além disso, 

existem exames complementares, como a baciloscopia, a histopatologia (cutânea ou 

do nervo periférico sensitivo) e os eletrofisiológicos (BRASIL, 2017). É importante 

destacar que o resultado negativo na baciloscopia não exclui o diagnóstico da 

hanseníase, mostrando o quão difícil é a identificação da doença pelo profissional 

médico. 

Por meio desses métodos, podem ser identificados dois tipos de hanseníase: a 

Paucibacilar (PB) e a Multibacilar (MB), que ainda se subdividem em mais dois 

subtipos: 

1 Paucibacilar 1.1 Indeterminada 

1.2 Tuberculoide 
 
 

2 Multibacilar 2.1 Borderline ou dimorfa 

2.2 Virchowiana 

Em geral, para ser considerado PB, o paciente deve apresentar até cinco lesões 

de pele. Já os casos de pacientes com mais de cinco lesões na pele são considerados 

MB (BRASIL, 2017). A fim de esclarecer os tipos de hanseníase, breves explicações e 

imagens reais serão apresentadas a seguir. 

A PB indeterminada consiste no estágio inicial da doença, com poucas 

manchas de contornos mal definidos e sem comprometimento neural (Figura 3). Já na 

tuberculoide, as lesões são bem definidas e o nervo já está comprometido, com 

inflamação ou não (neurite) (Veja a Figura 4) (BRASIL, 2017). 
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Figura 3 – Manifestações clínicas da hanseníase paucibacilar indeterminada 

 

Fonte: Brasil (2017) 
 
 

Figura 4 – Manifestações clínicas da hanseníase paucibacilar tuberculoide 

 
Fonte: Brasil (2017) 

 

Com relação à hanseníase MB do tipo borderline (também conhecida como 

dimorfa), esta caracteriza-se por múltiplas lesões com perda parcial ou total de 

sensibilidade e com comprometimento dos nervos (Figura 5). Vale frisar que a do tipo 

Virchowiana é a mais contagiosa e a que mais compromete o bem-estar dos 

pacientes, aparecendo caroços pelo corpo (conforme a Figura 6) e gerando 

formigamentos e câimbras (BRASIL, 2017). 

Figura 5 – Manifestações clínicas da forma dimorfa da hanseníase multibacilar 

 
Fonte: BRASIL (2017) 
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Figura 6 – Manifestações clínicas da hanseníase multibacilar Virchowiana 

 
Fonte: Brasil (2017) 

 

Ao ser diagnosticado, o paciente deverá ser submetido à avaliação 

dermatoneurológica para a identificação do grau de incapacidade e para o 

direcionamento de autocuidado, a fim de minimizar a degeneração neural e melhorar 

a condição clínica encontrada (deformidades ou lesão neural). Em seguida, uma 

investigação com todas as pessoas que tiveram contato íntimo e/ou prolongado com 

o paciente deve ser realizada para o diagnóstico precoce da doença (BRASIL, 2017). 

Para finalizar este tópico, é imperioso afirmar que muitos profissionais não 

estão capacitados adequadamente para o diagnóstico dessa doença, o que pode 

agravar suas incapacidades e sua transmissibilidade (ARAÚJO et al., 2017). 

 

1.1.4 Tratamento 

O tratamento da hanseníase contempla o autocuidado e o uso de 

medicamentos. Em primeiro lugar, o autocuidado está relacionado com a redução da 

progressão da doença e das incapacidades – foco na região dos olhos, do nariz, dos 

pés e das mãos com o auxílio de exercícios e ações que podem ser realizadas pelo 

paciente (BRASIL, 2010a). 

Em segundo lugar, vale a pena lembrar que os medicamentos foram 

introduzidos por volta de 1950, funcionando como esquema de monoterapia. Contudo, 

o bacilo Mycobacterium leprae desenvolveu resistência às medicações, sendo 

necessária a introdução de pelo menos dois antibióticos, chamando o tratamento, 

então, de poliquimioterapia (PQT) (ALVES, 2014). 

A PQT foi adotada pela OMS em 1981 (ALVES, 2014) e pelo Ministério da 

Saúde brasileiro em 1991, sendo constituída pelos medicamentos clofazimina, 

dapsona e rifampicina, utilizados em associação e como referência para o tratamento 

da hanseníase (GOULART et al., 2002). Esses medicamentos são disponibilizados 
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gratuitamente pelo SUS por meio do Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica (CESAF). 

Nesse contexto, a doença pode ser curada e sua transmissão interrompida com 

o uso adequado dos medicamentos citados, lembrando que o tratamento dura seis 

meses para o tipo PB e 12 meses para a MB, através de esquemas farmacológicos 

específicos. 

Em resumo, o tratamento deve ser realizado com seis cartelas em caso de 

diagnóstico PB, a serem concluídas em até nove meses. Para o tipo MB, o paciente 

precisa utilizar doze cartelas em até dezoito meses (BRASIL, 2017). O fluxograma 1, 

apresentada a seguir, expõe o esquema terapêutico para o tratamento da hanseníase. 

Fluxograma 1 – Esquema terapêutico para o tratamento de hanseníase 
preconizado pelo Ministério da Saúde brasileiro 

 

 
 

 
  

 

  
 

Fonte: adaptado de Brasil (2017) 

A 
D 
U 
L 
T 
O 
S 

Dose supervisionada: Rifampicina 
600 mg (2 cápsulas) e Dapsona 100 
mg (1 comprimido) 

Uso diário domiciliar: 100 mg de 
Dapsona (1 comprimido/dia) 

Dose supervisionada: Rifampicina 
600 mg (2 cápsulas), Dapsona 100 
mg (1 comprimido) e Clofazimina 300 
mg (3 cápsulas) 

Uso diário domiciliar: 100 mg de 
Dapsona (1 comprimido/dia) e 
Clofazimina 50 mg (1 comprimido/dia) 

 
C 
R 
I 
A 
N 
Ç 
A 
S 

Peso ≥ 50Kg = Esquema adulto 

Peso ≤ 30Kg = Esquema de 
acordo com peso 

Peso entre 30 e 50Kg = 
Supervisionada: Rifampicina 
450 mg + Dapsona 50 mg 

Uso diário domiciliar: 50 mg de 
Dapsona 

Peso ≥ 50Kg = Esquema adulto 

Peso ≤ 30Kg = Esquema de 
acordo com peso 

Peso entre 30 e 50Kg = 
Supervisionada: Rifampicina 
450 mg + Dapsona 50 mg + 
Clofazimina 150 mg 

Uso diário domiciliar: 50 mg de 
Dapsona + 50 mg Clofazimina 
(dias alternados) 

PAUCIBACILAR 

(6 CARTELAS EM ATÉ 9 

MULTIBACILAR 

(12 CARTELAS EM ATÉ 
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Vale ressaltar que, até o término dessa dissertação, estava em consulta a nova 

proposta de alteração do esquema de tratamento do Ministério da Saúde e novo PCDT 

(Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase).  

No caso de o paciente apresentar reações adversas aos medicamentos (RAM), 

principalmente à dapsona, o Ministério da Saúde possui esquemas terapêuticos 

substitutivos, previstos na Portaria nº 3.125, de 07 de outubro de 2010, a qual aprova 

as Diretrizes para Vigilância, Atenção e Controle da Hanseníase, legislação esta que 

está em constante atualização (BRASIL, 2010b). 

Muitos pacientes relatam algumas reações, antes, durante e após o tratamento, 

conhecidas como reações hansênicas. Estas podem ser de dois tipos e estão 

associadas ao grau de sintomas que causam. Nas reações do tipo 1, são comuns as 

lesões avermelhadas com inchaço de mãos e pés e inflamação dos nervos de junções 

articulares, como cotovelos, punhos, joelhos e tornozelos (Figura 7). 

 
Figura 7 – Reação Hansênica tipo I 

 

Fonte: BRASIL (2017) 
Já as reações do tipo 2 estão associadas ao aparecimento de caroços 

dolorosos e quentes (como mostrado na Figura 8), podendo causar febre alta, mal- 

estar geral e anemia (BRASIL, 2010a). 



24 
 

Figura 8 – Reação Hansênica tipo II 
 

Fonte: BRASIL (2017) 
 

O esquema terapêutico varia de acordo com o tipo de reação (I ou II), que será 

mostrado a seguir, podendo ser prednisona comprimido 20 mg ou 5 mg, talidomida 

comprimido 100 mg, clofazimina cápsula 100 mg e pentoxifilina comprimido 400 mg 

ou comprimido revestido de liberação prolongada 400 mg (BRASIL, 2010a). 

 
Tais reações podem afetar a adesão ao tratamento. Ademais, o 

acompanhamento inadequado pode levar o paciente ao desenvolvimento de sequelas 

(BRASIL, 2010a). 

Pode-se dizer que as RAM mais comuns se encontram descritas no quadro 

exposto abaixo: 

Quadro 1 – Quadro sobre as principais reações adversas aos medicamentos 
utilizados no tratamento da hanseníase 

 
Rifampicina 

Icterícia assintomática, anorexia, náuseas e aumento de enzimas hepáticas em 2 a 
3 vezes; 
Rubor, prurido e exantema; 
Coloração vermelha-alaranjada das secreções; 
Náuseas, vômitos e diarreia; 
Interage com anticoncepcionais orais diminuindo a sua ação, aumentando o risco 
de gravidez. 
Síndrome pseudogripal (hipersensibilidade por dose intermitente) é rara: febre, 
calafrios, mialgias, cefaleia, dores ósseas, eosinofilia, falência renal aguda, 
trombocitopenia, anemia hemolítica e choque; 
Trombocitopenia e anemia hemolítica; 

Dapsona 
Rash, eritrodermia, síndrome de Stevens-Johnson 
Psicoses, neuropatia motora periférica; 
Dermatite esfoliativa, ou rash cutâneo, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, 
linfocitose atípica e febre. 
Cianose, dispneia, taquicardia, cefaleia, fadiga 
Anemia hemolítica, em especial, em indivíduos com deficiência da enzima glicose- 
6-fosfato-desidrogenase (G-6-PD) 
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Síndrome nefrótica 
Icterícia colestática ou hepatite tóxica 

Clofazimina 
Vômitos, náuseas, diarreia e dor abdominal que sugere obstrução intestinal 
Fotossensibilidade, ictiose, coloração vermelho-acobreada ou acinzentada, 
dependendo da dose e do grau de infiltração, que regride em meses após o 
tratamento 

Talidomida 
Neuropatia periférica (sensitiva e motora periférica proximal). 
Teratogenicidade 

Corticóides 
Síndrome Cushing. Glaucoma; 
Acne; Gastrite; 
Psicose; Agravamento de infecções; 
Aumento da glicemia Osteoporose; 
Úlcera péptica Retenção de sódio e depleção de 

potássio 
Fonte: MICROMEDEX (2021) 

 
Apesar das reações mencionadas, o papel do farmacêutico clínico tem sido 

fundamental no processo de acompanhamento de pacientes e na sua respectiva 

adesão ao tratamento. Segundo a OMS (WHO, 2001), a adesão é definida como o 

grau em que o paciente segue as recomendações do prescritor. Além disso, ela é de 

responsabilidade do paciente e do profissional de saúde, pois a confiança 

estabelecida nessa relação é fundamental para se obter vínculo e promover um 

tratamento satisfatório. Dessa maneira, o paciente acolhido fica motivado e possui 

maiores chances de permanecer em seu tratamento até o final. 

No entanto, caso esse processo de vínculo e de acolhimento falhe, podemos 

ter um aumento da mortalidade e/ou morbidade, e de custos dos sistemas de saúde 

(SABATÉ, 2003). Para evitarmos esses problemas, existem estratégias de prevenção 

de incapacidades da hanseníase definidas pelo Ministério da Saúde, expostas na 

Figura 9. 
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Figura 9 – Estratégias de prevenção de incapacidades da hanseníase 
 

 
Fonte: BRASIL (2017) 

 
Com isso, pode-se perceber que a Educação em Saúde é a base para todo 

tratamento. Portanto, se o paciente não for capaz de compreender sua doença e o 

seu próprio tratamento, todas as demais estratégias estarão fadadas ao fracasso. 

 
1.2 Tecnologias para educação em saúde 

Os programas de educação em saúde utilizam tecnologias por meios visuais, 

como vídeos, realidade virtual e animações, para traduzir o conhecimento técnico em 

conhecimento de linguagem acessível à sociedade. O conteúdo a ser desenvolvido 

deve incluir a discussão sobre as doenças apresentadas, seu tratamento e seus 

hábitos de vida saudáveis (GRILLO et al., 2013), e, assim, melhorar o estado de saúde 

com resultados em longo prazo (STRÖMBERG, 2005). O processo é realizado 

mediante análise de conhecimento prévio, cognição, atitudes, motivação, erros e 

melhoras apresentadas, visando à conscientização sobre os problemas de saúde 

(LEITE et al., 2008; EIZERIK et al., 2008). 

Em contato com as tecnologias de educação em saúde, o paciente deve 

receber informações objetivas, a saber: a dose, a duração do tratamento, a forma de 

administração, o uso de dispositivos, as possíveis reações adversas, entre outras. 

Além disso, informações específicas, como o motivo da utilização dos medicamentos 

ou da realização de algum exame, assim como seus benefícios e riscos (SIMÕES; 

NATOUR, 2002), também são fundamentais. 
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Há, no entanto, entraves do desenvolvimento de ferramentas educativas. Um 

deles é reconhecer o saber que deve ser ensinado, considerando as possíveis 

barreiras à aprendizagem, à cultura e aos aspectos relacionados às suas crenças 

pessoais (MARTINS; CESARINO, 2004; VASCONCELOS, 1999). 

Apesar disso, os benefícios da educação, da informatização e do uso da 

tecnologia são refletidos em certos aspectos junto aos pacientes: diagnóstico mais 

assertivo, tratamento adequado, melhora dos sintomas e até possivelmente a cura 

(GRILLO et al., 2013), 

Tais benefícios dizem respeito a um direito do paciente em compreender sua 

doença e os meios de tratamento que serão utilizados em seu próprio corpo 

(RANGEL, 2009). Nesse contexto, é importante salientar que a educação em saúde 

diminui os riscos para o paciente, garantindo melhor relacionamento com os 

profissionais da saúde, tornando-os mais ativos no processo do cuidado (MEIRELLES 

et al., 2015).Desse modo, o sistema de saúde tem mudado especialmente nos 

hospitais universitários, onde os profissionais de saúde promovem a educação em 

saúde, orientando pacientes a participarem mais efetivamente de seus cuidados e 

tomando decisões mais assertivas em relação a seu tratamento (FIGUEIREDO et al., 

2006). 

No grupo de pesquisa de Scain et al. (2009), por exemplo, os pacientes foram 

randomizados para participar de um programa com intervenções educativas para o 

autocuidado no controle glicêmico de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, 

conduzido semanalmente. Os pacientes participavam ativamente, interagindo e 

fazendo perguntas. O grupo submetido a esse programa apresentou uma redução de 

0,41% da hemoglobina glicada e esse efeito se manteve por um ano. Outro estudo 

mostrou mudanças significativas nos níveis de hemoglobina glicada no grupo de 

pacientes que recebeu intervenções farmacêuticas com queda de 0,62% (P=0,03) 

(MACHADO et al., 2007). 

A partir dessas discussões e de acordo com Anastasiou (2007) e Vasconcelos 

et al. (2009), conclui-se que a saúde e a educação possuem como objetivos formar 

profissionais que permaneçam em processo contínuo de aprendizagem e ensino. 

 
1.3 Adesão ao Tratamento 

Para a OMS (WHO, 2003), o termo “adesão a terapias de longo prazo” é 

definido como: 
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[...] a extensão com a qual o comportamento do indivíduo – uso dos 
medicamentos, seguimento de uma dieta e/ou execução de mudanças no 
estilo de vida, coincidem com as recomendações dos profissionais de saúde 
(WHO, 2003, p. 3). 

 
Contudo, estima-se que 40 a 60% dos pacientes não faz uso dos medicamentos 

prescritos, tornando a adesão ao tratamento um dos maiores problemas enfrentados 

na prática médica (ROCHA, 2015). 

É importante compreender que a adesão requer concordância do paciente com 

as recomendações, mostrando que eles devem ser protagonistas e ativos em relação 

ao seu próprio cuidado. Nesse sentido, uma boa comunicação é imprescindível para 

uma prática clínica eficaz. 

Pacientes com doenças crônicas apresentam dificuldades em aderir aos 

tratamentos e, como consequência, há complicações médicas e psicossociais da 

doença, que reduzem a qualidade de vida dos pacientes, além de desperdiçar 

recursos de saúde, ou seja, taxas mais altas de adesão conferem benefícios 

econômicos. A partir disso, os pacientes que se sentiram menos capacitados em 

relação às decisões de tratamento tiveram mais RAMs, como foi observado com 

pacientes em terapia antirretroviral (WEBB et al., 2001). 

Cabe aos profissionais da saúde, então, realizarem um levantamento de prós 

e contras junto ao paciente para melhor compreensão dos benefícios do uso correto 

do medicamento (HORNE; WEINMAN, 1999). Pode-se afirmar, também, que 

programas de educação em saúde ou de autogestão em saúde melhoram a resposta 

ao tratamento dos enfermos e diminuem o número de pessoas hospitalizadas, 

ocasionando economia em saúde em torno de 10% (HOLMAN et al., 1997). 

Na mesma ideia do que foi discutido, Waller et al. (2019) ressaltam que o uso 

de mensagem de texto, via SMS, lembrando os pacientes sobre os horários de tomada 

do medicamento, auxilia no aumento da adesão ao tratamento e exige recursos 

mínimos, podendo ser implementado facilmente nos serviços de saúde. 

Para finalizar, o assunto de adesão ainda é relativamente negligenciado pelos 

profissionais da saúde, apesar das pesquisas na área. Nessa perspectiva, uma 

abordagem multidisciplinar pode auxiliar esse problema que representa agravos em 

saúde pública. 
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1.3.1 Medidas de adesão 

A adesão ao tratamento medicamentoso pode ser medida por métodos diretos 

e indiretos. Dentre os métodos diretos, temos a observação da ingestão dos 

medicamentos pelo paciente, a detecção de marcador biológico no sangue ou na 

urina, ou o monitoramento eletrônico da ingestão do fármaco. Esses métodos 

possuem uma precisão maior, mas refletem, muitas vezes, em altos custos. Além 

disso, para algumas doenças, esse tipo de acompanhamento torna-se difícil 

(CARVALHO et al., 2021). 

Por outro lado, temos entrevistas de pacientes, aplicações de questionários 

específicos, contagem de comprimidos ou busca em prontuários, que são exemplos 

de métodos indiretos de avaliação de adesão ao tratamento (CARVALHO et al., 2021). 

Nessa lógica, é importante termos medidas de adesão com acurácia, pois o 

pesquisador ou profissional de saúde tem a noção da falha terapêutica do uso ou não 

do medicamento. Além do mais, pesquisas na área, com o uso de diversas 

ferramentas de medidas de adesão, são fundamentais para a construção de políticas 

públicas ou de ações integrativas com o intuito de melhorar a adesão dos pacientes 

(POLEJACK; SEIDL, 2010). 

Para isso, muitos estudos utilizam questionários e testes padronizados. Isso 

porque existem algumas limitações que devem ser avaliadas, como o comportamento 

superestimado ou subestimado do paciente, podendo omitir informações ao 

entrevistador ou responder o que acredita que seria correto com receio da repreensão. 

Dito isso, a relação profissional de saúde com o paciente deve ser acolhedora, de 

forma que o paciente consiga se expressar sem receios dos julgamentos sobre seu 

próprio tratamento (POLEJACK; SEIDL, 2010). 

Um dos questionários amplamente utilizado e validado para a língua 

portuguesa na avaliação da adesão ao tratamento de pacientes com doenças 

crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, é o teste de Morisky-Green (TMG) 

(MORISKY et al., 1982; MORISKY et al., 1986), composto por quatro perguntas, que 

foi expandido para seis, para avaliar o comportamento do paciente (ALMEIDA et al., 

2020; BARRETO et al. 2017). 

Outro teste é o Haynes-Sackett (THS) (HAYNES et al., 1980), composto por 

uma única pergunta, sendo considerado de fácil compreensão (ROCHA et al. 2015). 

A positividade da questão indica não adesão ao tratamento com a seguinte pergunta: 
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“Muitas pessoas têm algum tipo de problema para tomar seus medicamentos. Nos 

últimos 30 dias, o(a) Sr(a) teve dificuldades para tomar seus medicamentos?” 

Haynes et al. (2008) apontam que nenhum método para promover o 

seguimento de tratamento demonstrou ser realmente eficiente. Contudo, outros 

trabalhos apontam o contrário, indicando que técnicas simples de acolhimento ou 

reforço de comportamentos positivos levam à adesão ao tratamento (SANTO et al., 

2017; GUÉGUEN et al., 2010). Nesses casos, é mais adequado recorrer às revisões 

de literatura, quando disponíveis, e avaliar.
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Testar a hipótese de que os instrumentos educacionais desenvolvidos pela 

pesquisadora, assim como o cuidado farmacêutico, aumentam a adesão ao 

tratamento de pacientes diagnosticados com hanseníase de um hospital público 

universitário. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 Criar, por meio de softwares livres, vídeos educacionais sobre temas 

relacionados à hanseníase e seu tratamento, utilizando-se de linguagem 

simples e didática, para melhor compreensão dos pacientes; 

 Criar materiais do tipo posts sobre o autocuidado dos pacientes em relação ao 

tratamento medicamentoso; 

 Descrever o impacto das intervenções farmacêuticas na adesão dos pacientes 

ao tratamento medicamentoso; 

 Identificar fatores que possam contribuir com a não adesão ao tratamento 

medicamentoso. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 
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3.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo de intervenção, prospectivo, no qual foram 

desenvolvidas atividades educacionais e de acompanhamento farmacêutico, com 

análise qualitativa dos conhecimentos gerais dos pacientes quanto à hanseníase, e 

quantitativa, com testes de adesão ao tratamento medicamentoso e escalas para 

medir participação social e limitações físicas. O fluxograma 2, a seguir, mostra como 

o estudo foi delineado. 

 
Fluxograma 2 – Fluxograma da metodologia empregada no estudo 

 

Fonte: elaboração própria 
 

3.2 Local e período do estudo 

O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) junto ao Ambulatório 
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de Dermatologia, onde pacientes com indicação de tratamento para hanseníase foram 

convidados a participar do estudo, que ocorreu entre outubro de 2020 e junho de 2021. 

 
3.3 Casuística e população do estudo 

Em abril de 2021, havia 98 pacientes que retiravam os medicamentos na 

Farmácia Ambulatorial do HCFMRP-USP para o tratamento da hanseníase. Foram 

considerados elegíveis para participar do estudo aqueles enfermos que já estavam 

em tratamento e/ou que iniciariam seu tratamento durante o estudo. 

Além disso, considerou-se como população de referência pacientes com 

hanseníase, e como população de estudo, pacientes com hanseníase em seguimento 

no Ambulatório de Dermatologia do HCFMRP-USP. 

É importante salientar que os pacientes em seguimento no local do estudo são, 

na maioria, pessoas reincidentes na doença, ou seja, que já tinham recebido alta em 

algum outro momento, mas houve recidiva, com resistência aos medicamentos e 

necessidade de tratamentos substitutivos. 

Com relação à aplicação dos questionários utilizados na pesquisa, esta foi 

realizada por meio de entrevista presencial entre a pesquisadora e o participante após 

a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

No cálculo amostral, considerou-se a metodologia do teste McNemar para 

proporções pareadas, adotando-se 80% como poder de teste e nível de significância 

bilateral de 5%. A partir desses dados, o tamanho da amostra estimado para a 

condução desta pesquisa foi de 38 indivíduos (STATULATOR, 2021). 

 
3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios para inclusão dos pacientes no estudo foram os seguintes: 
 

 Possuir diagnóstico de hanseníase; 
 Ter idade igual ou acima de 18 anos; 
 Ser de ambos os sexos; 
 Retirar os medicamentos na Farmácia Ambulatorial do HCFMRP-USP; 
 Concordar em participar do estudo, expresso mediante a assinatura do 

TCLE, estando ciente do estudo e seus objetivos. 
 

Já os critérios de exclusão consistem em pacientes que estavam na última dose 

do tratamento para hanseníase. 
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3.5 Características demográficas e sociais do paciente 

Foram descritos os seguintes dados demográficos: 

1) Idade; 
2) Sexo: masculino, feminino ou outro; 
3) Cor: branco, negro, pardo ou outros; 
4) Escolaridade: analfabeto, sabe ler e escrever, ensino fundamental 

incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino 
médio completo, educação superior incompleto, educação superior 
completo, ou não sabe dizer até quando estudou; 

5) Estado civil: casado, solteiro, relação estável, separado, viúvo ou outros; 
6) Ocupação: aposentado, desempregado, trabalhador com vínculo 

empregatício, trabalhador autônomo, do lar, estudante; 
7) Cidade de origem; 
8) Histórico de outras doenças: doença cardiovascular, obesidade, 

hipertensão arterial, diabetes, doenças mentais, dislipidemias, ou outras 
doenças de pele; 

9) Tabagismo; 
10) Uso de bebidas alcóolicas; 
11) Prática de atividades físicas. 

 
Os pacientes foram entrevistados utilizando-se o questionário presente no 

Apêndice B. 

 
3.6 Aspectos relacionados à farmacoterapia do paciente 

Para avaliação da adesão ao tratamento, foram realizados os seguintes testes: 

Teste de Morisky-Green (TMG) – normal e ampliado, MedTake Test e Teste de 

Haynes-Sackett (THS) (Apêndice C). 

Esses testes foram aplicados no início do estudo antes das intervenções 

farmacêuticas (1ª aplicação) e após a intervenção (2ª aplicação). Para melhor 

compreensão, a Figura 10 apresenta uma linha do tempo do delineamento do estudo. 

Durante os nove meses de condução da pesquisa, foi realizado o acompanhamento 

farmacêutico dos pacientes. 
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Figura 10 – Linha do tempo do acompanhamento farmacêutico dos pacientes 
incluídos no estudo 

 
 
 

 
 
 

3.6.1 MedTake Test 

Fonte: elaboração própria 

Este teste avalia o conhecimento do paciente sobre o medicamento em uso, a 

dose, a indicação, a interação com alimentos e a forma de uso (RAEHL et al., 2002), 

contendo quatro perguntas; cada resposta correta equivale a 25%. 

As perguntas são as seguintes: 
 

1) Qual a dose de cada medicamento que você “toma”? 
2) Para que serve este medicamento? 
3) Como você “toma” este medicamento? Com algum líquido? Antes, 
durante ou após as refeições? 
4) Quantas vezes ao dia você “toma” este medicamento? 
O score varia de 0 a 100% (RAEHL et al., 2002, p. 3). 

 
 

3.6.2 Teste de Morisky-Green (TMG) 

O TMG é composto por quatro perguntas, que objetivam avaliar o 

comportamento do paciente em relação ao uso habitual dos medicamentos 

(MORISKY et al., 1982; MORISKY et al.,1986). As perguntas são: 

 
1) Você, às vezes, tem problemas em se lembrar de tomar o seu 
medicamento? 
2) Você, às vezes, se descuida de tomar seu medicamento? 
3) Quando está se sentindo melhor, você, às vezes, para de tomar seu 
medicamento? 
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4) Às vezes, se você se sentir mal ao tomar o medicamento, você para de 
tomá-lo? (MORISKY; GREEN; LAVINE, 1986, p. 69) 

 
O paciente é classificado no grupo de alto grau de adesão quando as respostas 

a todas as perguntas são negativas. A cada resposta negativa atribui-se um valor de 

25%, totalizando 100% de adesão ao tratamento. Para este estudo, foram 

considerados apenas os pacientes com alto grau de adesão, ou seja, caso a resposta 

de alguma pergunta tenha sido afirmativa, o paciente foi incluído como não aderente 

ao tratamento. 

No TMG ampliado, avalia-se também o conhecimento sobre o medicamento 

transmitido pelo profissional de saúde e a motivação do paciente ao tratamento. As 

questões são: 

 
1) Você foi informado sobre a importância de se tomar este 
medicamento? 
2) Você se esquece de repor seus medicamentos quando eles acabam? 

 
3.6.3 Teste de Haynes-Sackett 

No THS, o paciente é indagado por meio de uma única pergunta, relacionada 

à possibilidade de ter tido alguma dificuldade na tomada dos medicamentos nos 

últimos 30 dias (HAYNES et al., 1980): “Muitas pessoas têm algum tipo de problema 

para tomar seus medicamentos. Nos últimos 30 dias, o Sr.(a) teve dificuldades para 

tomar seus medicamentos?” Em caso positivo, o paciente é considerado como não 

aderente. Esse teste foi repetido após a intervenção farmacêutica de um a seis meses. 

 
3.7 Escala SALSA 

A Escala SALSA (Screening of Activity Limitation and Safety Awareness) possui 

o objetivo de avaliar a extensão da limitação física e o risco de se aumentar as 

deficiências durante a realização de atividades, sendo desenvolvida para pacientes 

com hanseníase ou diabetes (SALSA COLLABORATIVE STUDY GROUP, 2007). 

A Escala abrange olhos, mãos (destreza e trabalho), pés (mobilidade) e 

autocuidado (BRASIL, 2008). O score varia de 10 a 80, sendo categorizado da 

seguinte forma: 10-24 (sem limitação); 25-39 (leve limitação); 40-49 (moderada 

limitação); 50-59 (severa limitação) e 60-80 (muito severa limitação). 
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Deve-se também calcular o score de consciência de risco, cujo resultado está 

entre 0 e 11. Scores mais altos indicam uma consciência crescente dos riscos 

envolvidos em certas atividades, indicando limitação de atividade (Apêndice D). 

 
3.8 Escala de Participação 

A Escala de Participação utiliza o conceito de PAR, em que o entrevistado 

pensa em alguém semelhante a ele em todos os aspectos, exceto pela doença. O 

entrevistado é, então, orientado a pensar nesse PAR com o intuito de eliminar 

diferenças na participação resultantes de gênero, classe social, entre outros. Essa 

escala avalia o grau de impedimento social que a doença causa ao paciente (BRASIL, 

2008; VAN BRAKEL et al., 2006). 

O score da Escala é uma classificação de graus de restrição de participação, 

sendo: 0-12 (sem restrição significativa); 13-22 (leve restrição); 23-32 (restrição 

moderada); 33-52 (restrição grave) e 53-90 (restrição extrema) (conferir Apêndice E). 

Após o acompanhamento dos pacientes, que durou de um a seis meses, a 

Escala de Participação foi repetida, com o intuito de avaliar se a intervenção 

farmacêutica foi capaz de alterar os aspectos sociais percebidos pelo paciente. 

 
3.9 Avaliação de conhecimentos gerais dos pacientes 

Com o objetivo de avaliar os conhecimentos dos pacientes sobre a doença e 

suas crenças, foi aplicado um questionário, desenvolvido pela pesquisadora, para 

auxiliar no direcionamento das atividades didáticas, incluindo-se a criação dos vídeos 

educativos. 

Esse questionário contempla oito itens (Apêndice F) para explorar aspectos do 

tratamento e conteúdo dos programas de educação, como etiologia, fisiopatologia, 

sintomas, desencadeadores, tratamento, uso de medicamentos, prevenção e planos 

de ação. As categorias de respostas foram de múltipla escolha, duas questões 

discursivas e outras de “sim”, “não” ou “não sei”, sendo estas inclusas para 

desencorajar respostas aleatórias. A linguagem era simples e adaptada à realidade 

dos usuários. 
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3.10 Estratégias e intervenções farmacêuticas 

Todos os pacientes que assinaram o TCLE foram convidados a participar de 

um grupo do WhatsApp® para lembrá-los da tomada dos medicamentos e participar 

do acompanhamento farmacêutico, com o envio de posts e vídeos educacionais. 

Os vídeos educativos foram desenvolvidos por meio dos sites gratuitos Animaker 

e Powtoon, liberados para o desenvolvimento de produtos não comerciais, e o 

conteúdo ilustrativo foi realizado através do website Canva. 

 
3.11 Considerações Éticas 

O presente estudo foi submetido para análise pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do HCFMRP-USP, sob o CAE 28669720.7.0000.5440, e aprovado 

em 26/05/2020. O TCLE encontra-se no Apêndice A. 

 
3.12 Análise Estatística 

Para as análises estatísticas, adotou-se um nível de significância p≤0,05. Além 

disso, foram realizados os seguintes testes: teste exato de McNemar para proporções 

pareadas, teste de Shapiro-Wilks para variáveis numéricas, teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney para amostras independentes, Teste qui-quadrado (X2) de Pearson 

para amostras não pareadas e método Generalizer Estimating Equations (GEE) para 

correlações desconhecidas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Aspectos sociodemográficos 

A maioria dos pacientes entrevistados viviam em municípios não pertencentes 

ao Departamento Regional de Saúde (DRS XIII) de Ribeirão Preto, e apenas 38,1% 

dos pacientes entrevistados eram residentes na cidade. 

Para demonstrar esses dados, foi construída a Tabela 1, que apresenta as 

características sociodemográficas dos pacientes. Convém salientar que a média de 

idade encontrada foi de 51,43 anos, com desvio-padrão de 16,15 anos, sendo a idade 

mínima de 22 anos e a máxima de 83 anos. 

Houve predominância de adultos que se autodeclararam, sendo do sexo 

masculino (64,3%), de cor parda (52,4%), com nenhuma ou baixa escolaridade (até 

ensino fundamental) (71,5%), casados (40,5%), aposentados (45,2%), que não 

fumavam (85,7%), não faziam uso de bebida alcóolica (76,2%) e não praticavam 

atividade física (66,7%). Dos pacientes que se declararam com outros tipos de 

doenças, a prevalência foi de hipertensão arterial sistêmica (31%). 

 
Tabela 1 – Características sociodemográficas dos pacientes incluídos no estudo 

 
 

Frequência Porcentagem 
 n % 

Sexo   

Feminino 15 35,7 

Masculino 27 64,3 

Cor   

Branco 11 26,2 

Negro 6 14,3 

Pardo 22 52,4 

Outro 3 7,1 

Escolaridade   

Analfabeto 4 9,5 

Sabe ler e escrever 2 4,8 

Ensino Fundamental incompleto 13 31,0 

Ensino Fundamental completo 11 26,2 

Ensino Médio incompleto 1 2,4 

Ensino Médio completo 6 14,3 

Educação Superior incompleto 3 7,1 

Educação Superior completo 2 4,8 
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 Estado civil    

Solteiro 14 33,3 

Casado 17 40,5 

Viúvo 2 4,8 

Separado/Divorciado 6 14,3 

Amasiado/ União consensual 3 7,1 

 Ocupação    

Aposentado 19 45,2 

Desempregado 3 7,1 

Trabalhador com vínculo empregatício 10 23,8 

Trabalhador autônomo 3 7,1 

Do Lar 4 9,5 

Afastado 2 4,8 

Estudante 1 2,4 

 Outras doenças    

Doença cardiovascular 3 7,1 

Obesidade 6 14,3 

Hipertensão 13 31,0 

Diabetes 11 26,2 

Doença mental 9 21,4 

Dislipidemia 10 23,8 

Outras doenças de pele 2 4,8 

 Fuma    

Sim 6 14,3 

Não 36 85,7 

 Uso de bebida alcóolica    

Sim 10 23,8 

Não 32 76,2 

 Atividade física    

Sim 14 33,3 

Não 28 66,7 
Fonte: elaboração própria 

 
De acordo com a tabela, nota-se que homens adultos de baixas renda e 

escolaridade são predominantes, assim como nos estudos epidemiológicos sobre 

hanseníase (NOGUEIRA, 2020; LOURES; MÁRMORA, 2017; ABRAÇADO et al., 

2015; LIMA et al., 2008) e o mesmo pôde ser observado neste estudo. 



44 
 

De acordo com Girão et al., (2013), fatores socioeconômicos, nível de 

conhecimento sobre a doença, falta de eficiência dos serviços de saúde e RAM podem 

ser responsáveis pelo abandono do tratamento. 

4.2 Conhecimento dos pacientes sobre a hanseníase 

Um questionário não validado auxiliou na compreensão da percepção que os 

pacientes possuíam sobre a doença como um todo para o desenvolvimento dos 

vídeos educativos, sendo uma ferramenta de instrução ao paciente (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Dados da entrevista de avaliação dos conhecimentos dos pacientes 

 
  Frequência Porcentagem 
  n % 

Causa da hanseníase    

Bactéria  21 50,0 

Fungo  1 2,4 

Vírus  4 9,5 

Não sei  16 38,1 

Deve separar utensílios    

Sim  11 26,2 

Não  28 66,7 

Não sei  3 7,1 

Poder beijar outras pessoas    

Sim  21 50,0 

Não  17 40,5 

Não sei  4 9,5 

Tomar cuidado ao espirrar    

Sim  25 59,5 

Não  12 28,6 

Não sei  5 11,9 

Poder ter relações sexuais    

Sim  24 57,1 

Não  11 26,2 

Não sei  7 16,7 

Poder realizar atividade física    

Sim  28 66,7 

Não  12 28,6 

Não sei  2 4,8 
Fonte: elaboração própria 
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Os dados da tabela anterior mostram que 38,1% dos pacientes entrevistados 

desconheciam a causa da doença. No contexto dessa população específica, o 

conhecimento sobre a hanseníase é muito baixo, o que pode levar a um diagnóstico 

tardio, já com deformidades e incapacidades ocasionadas pela progressão da doença. 

Ademais, 40,5% dos entrevistados acreditavam que não podiam beijar outras pessoas 

e 16,7% não sabia se podia ter relações sexuais. 

Já com relação ao uso dos medicamentos, pode-se conferir os dados da Tabela 

3: 

Tabela 3 – Conhecimento dos pacientes em relação aos medicamentos 
 

Frequência Porcentagem 
 n % 

Quando você pensa no medicamento, você 
acredita que vai ter cura? 

  

Sim 37 88,1 

Não 3 7,1 

Não sei 2 4,8 

 
Se respondeu sim, na questão anterior: 
Quando da descoberta do diagnóstico de 
hanseníase e início de tratamento, qual era a 
sua expectativa de melhora? 

  

No 1º mês 4 10,8 

Em até 3 meses 1 2,7 

No 1º semestre 3 8,1 

Após o término 24 64,9 

Não sei 5 13,5 

Você acredita que esse medicamento 
melhora seus sintomas? 

  

Sim 31 75,6 

Não 5 12,2 

Não sei 5 12,2 

Se sim, quando?   

Até 3 meses 18 58,1 

Até 6 meses 8 25,8 

Até 9 meses 1 3,2 

Até 12 meses 4 12,9 
Fonte: elaboração própria 
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A respeito dos medicamentos, 75,6% dos pacientes acreditam que eles 

melhoram seus sintomas, e 58,1% que isso ocorre em até três meses após o início do 

uso. 

Quando os pacientes foram questionados quanto ao uso do medicamento e o 

processo de cura da doença, 11,9% opinaram que não haverá cura. Dos pacientes 

que acreditam em cura, 64,9% relataram que esta ocorrerá somente após o término 

do tratamento. 

É importante ressaltar que a maioria dos pacientes faziam uso de rifampicina, 

ofloxacina e minociclina como tratamento substitutivo. De acordo com Diniz (2010), 

esse esquema possui uma taxa de cura de 90,8% e taxa bruta de recidiva de 9,2% 

após um período de sete a nove anos. Por serem pacientes em processo de recidiva 

da doença, pode ser que suas crenças em relação à cura sejam baixas. Já na pergunta 

aberta, quando o paciente foi questionado quanto à sua maior dúvida em relação à 

doença, 100% dos entrevistados responderam à questão indagando se um dia serão 

curados. 

Entende-se, então, que os resultados obtidos corroboram com outras 

pesquisas que mostram que o conhecimento do paciente sobre a doença está mais 

associado com a experiência própria do que pelas informações transmitidas pelos 

profissionais de saúde (SOUSA et. al., 2013; NUNES et al, 2011). 

Os resultados ainda indicam que, sem um programa de educação em saúde, 

níveis de conhecimento sobre a causa e o tratamento da doença são ruins, com 

atitudes negativas e prejudiciais. 

Assim, a melhor forma de combate à hanseníase é o diagnóstico precoce, que 

exige uma orientação estratégica da população quanto aos sinais e aos sintomas. 

Portanto, ações educativas devem ser intensificadas para uma eficaz eliminação da 

doença (MOREIRA et al., 2014). Além disso, destaca-se que o suporte ao paciente, 

seja ele de acompanhamento à distância ou presencial, é um fator protetor em um 

modelo biopsicossocial de saúde no qual o paciente é escutado dentro do contexto 

social em que está inserido. 
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4.3 Vídeos animados 

Os vídeos educativos são utilizados como estratégias de educação em saúde, 

incluindo recursos tecnológicos que potencializam práticas colaborativas de promoção 

de saúde e de aprendizagem autônomas. 

Para este trabalho, foram desenvolvidos três vídeos educativos: 

 
1) Hanseníase: parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=cAsRAfABF30&t=6s 
2) Hanseníase: parte 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej514KELymo 
3) Hanseníase: parte 3 

https://www.youtube.com/watch?v=UE_H4Q6VyIY 
 

Os vídeos foram elaborados em linguagem simples, com abordagem objetiva e 

didática, focando em aspectos básicos da doença e do tratamento, além de serem de 

curta duração. 

O vídeo “Hanseníase: parte 1”, por exemplo, teve o intuito de explicar o que é 

a doença e o seu tratamento. Segue a transcrição dele: 

 
“Hoje nós veremos o que é hanseníase, qual o tratamento e o acompanhamento desta doença. 

A hanseníase é causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, em 

homenagem ao homem que a descobriu, podendo ser vista apenas pelo microscópio. A doença é 

contagiosa e sua evolução depende das características do sistema imunológico de cada pessoa. 

Mas aí você se pergunta, o que é sistema imunológico? O sistema imunológico é o seu sistema 

de defesa, seu herói ou exército dentro do seu corpo que luta o tempo todo para manter a sua saúde. 

O desenvolvimento da doença no corpo é muito lento, demorando de dois a dez anos para 

começar a aparecer os primeiros sintomas. Mas você deve estar se perguntando, como foi que peguei 

essa doença? 

Por meio de secreções de vias respiratórias e por contato íntimo e prolongado com doentes 

sem tratamento. E por falar em tratamento, ele pode ser de seis a 12 meses dependendo do diagnóstico 

e é conhecido como poliquimioterapia, uma combinação de antibióticos. Se for do tipo paucibacilar, o 

tratamento será de seis meses e usará rifampicina e dapsona. Você tomará uma dose supervisionada 

e terá uma cartela para uso contínuo. Esse tratamento está passando por mudanças e irá mudar em 

breve! 

Se for do tipo multibacilar, o tratamento será de 12 meses, tendo um antibiótico a mais, a 

clofazimina. Você também tomará a dose supervisionada e receberá a cartela de uso diário. 

O tratamento de adultos e crianças varia apenas na concentração da medicação, mas o 

esquema terapêutico é o mesmo. 

O acompanhamento é feito todo mês até a cura e a medicação é dada pelo SUS de forma 

gratuita! 
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Até mais, pessoal!” 

 
O vídeo “Hanseníase: parte 2” apresenta informações mais detalhadas sobre o 

tratamento medicamentoso, podendo ser usado pela equipe de saúde que será 

responsável pela dose supervisionada do medicamento. Segue a transcrição desse 

vídeo: 

 
“Hanseníase: como é o tratamento? O tratamento é a poliquimioterapia, uma combinação de 

dois a três antibióticos que receberá gratuitamente pelo SUS com acompanhamento mensal para a 

tomada da dose supervisionada. Mas o que é a dose supervisionada? 

É a tomada mensal do medicamento acompanhado do profissional de saúde e de uma 

avaliação da doença, seguindo a orientação do médico e do farmacêutico. 

No esquema paucibacilar de adultos, você tomará duas cápsulas de rifampicina e um 

comprimido de dapsona de forma supervisionada e tomará uma dose diária de dapsona, conforme 

escrito na lousa. Para as crianças, o esquema terapêutico é o mesmo, variando apenas nas 

concentrações dos medicamentos. Cada faixa etária ou peso terá um esquema diferente. Ao total, serão 

seis cartelas de tratamento, sempre começando com as doses supervisionadas e, depois, em casa, 

com as doses autoadministradas de dapsona com 27 comprimidos. Mas lembre-se, esse protocolo irá 

mudar em breve, de acordo com o Ministério da Saúde. 

Já no esquema multibacilar de adultos, você tomará os mesmos medicamentos da paucibacilar, 

acrescentando-se três cápsulas de clofazimina na forma supervisionada e tomando dapsona e 

clofazimina diariamente. Para o esquema das crianças, é o mesmo, variando apenas nas 

concentrações dos medicamentos e nas tomadas de dias alternados de clofazimina. Ao total, serão 12 

cartelas de tratamento, sempre começando primeiro pela dose supervisionada e depois, em casa, com 

as doses autoadministradas 

É muito importante tomar os medicamentos de forma correta. Se você se sentir mal ou tiver 

alguma dúvida, não pare o tratamento, e busque ajuda da equipe de saúde. Com ações de autocuidado 

e seguimento das orientações, você previne incapacidades e deformidades e ainda se cura! 

Cuide-se e bom tratamento!” 

 
O vídeo “Hanseníase: parte 3” foi elaborado para orientação e esclarecimento 

de dúvidas dos pacientes sobre as reações hansênicas e RAM. Segue a transcrição: 

 
“Olá, pessoal, tudo bem? 

No vídeo anterior, nós falamos um pouco do tratamento da hanseníase, que é por meio da 

poliquimioterapia. Hoje, falaremos sobre reações hansênicas e reações adversas a esses 

medicamentos. A reação hansênica não está associada com a poliquimioterapia, ou seja, você deve 

continuar tomando a medicação mesmo que a desenvolva. 

Alguns sinais incluem antigas lesões que estavam avermelhados e aumentam de tamanho, 

aparecimento de nódulos avermelhados e doloridos, os nervos ficam mais doloridos ou engrossados, 
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perda de sensibilidade e fraqueza muscular, febre e mal-estar, e inchaço nas mãos e nos pés. 

Lembrem-se: você deve continuar tomando as medicações mesmo durante as reações hansênicas. 

Agora vamos falar de reações adversas a medicamentos? 

A rifampicina pode ocasionar urina avermelhada, e lembre-se, ela inibe os efeitos dos 

anticoncepcionais. Usem sempre preservativos ao usar rifampicina. O efeito da clofazimina é o 

escurecimento da pele, e da dapsona, é que pode causar anemia hemolítica. Você sempre poderá 

procurar um médico. Caso esteja tomando talidomida, você pode ter sonolência, sedação, tremor, 

vertigem, edemas, náuseas, entre outros. Já a prednisona pode causar ganho de peso, 

desenvolvimento de diabetes e hipertensão. 

Procure auxílio do farmacêutico ou do médico se não estiver se sentindo bem! 

Medidas simples para prevenir conformidades ocasionadas pela hanseníase: precisamos 

cuidar dos pés de forma a deixá-los mergulhados com algumas gotas de óleo mineral. Precisamos 

cuidar dos olhos pingando colírio ou lágrima artificial ou fazendo fisioterapia das pálpebras. Precisamos 

cuidar das mãos, da mesma forma que nós cuidamos dos pés, e precisamos também cuidar do nariz 

usando soro fisiológico ou água. 

Lembre-se, nós precisamos entender alguns pontos: 

 O contato com a pele ou objetos não transmite a doença. 

 Você pode beijar e abraçar outras pessoas. 

É importante você saber que a hanseníase tem cura! 

Use a medicação de forma correta e até a próxima!” 

 

A construção dos vídeos contemplou as fases de análise e planejamento, 

modelagem, implementação, avaliação, manutenção e distribuição. Eles passaram 

por avaliação e julgamento de um médico coordenador do Ambulatório de 

Dermatologia do HCFMRP-USP sobre alguns fatores: relevância, uso de termos e 

didática. 

O uso de vídeos animados pode auxiliar na compreensão do paciente, 

visualizando o que os profissionais de saúde explicaram ou aprendendo algo novo. A 

vantagem é que os vídeos podem ser vistos e revistos quantas vezes quiserem, assim 

como podem ser compartilhados com outras pessoas. 

Esse recurso tecnológico é uma metodologia ativa de ensino que favorece o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

fundamentais para uma mudança cultural que dificultava a compreensão do processo 

saúde-doença, sendo uma ferramenta complementar ao cuidado farmacêutico. 

A partir disso, percebe-se que a educação em saúde é uma estratégia para o 

desenvolvimento do autocuidado e aprendizado do paciente a fim de alcançar uma 

vida mais saudável. 
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No estudo de Dalmolin et al. (2016), o uso de vídeos educativos favoreceu o 

desenvolvimento da autonomia do cuidar de si mesmo por meio de uma reflexão crítica 

do seu próprio contexto, tendo sido bastante utilizado em pacientes oncológicos 

(RAZERA et al., 2014). 

Nesse mesmo viés, pode-se apontar Moreira et al. (2014), que realizaram um 

estudo em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Uberaba no estado de Minas 

Gerais para pacientes com hanseníase, adotando-se o uso de figuras ilustrativas, 

cartilhas e cartazes. Foi observado, então, que houve uma diferença estatisticamente 

significante entre os conhecimentos prévios e os obtidos após a instrução, mostrando 

o quão importante são os programas de educação em saúde e os impactos para os 

pacientes. 

Já na cidade do Rio de Janeiro (SILVA; PAZ, 2010), foi realizado um estudo em 

que se verificou que as atividades educacionais trazem muitos termos técnicos e 

tornam o aprendizado muito impessoal, pouco sistematizado e pouco centrado nas 

pessoas e em sua autonomia. Dessa forma, nesta dissertação, além de desenvolver 

os vídeos instrucionais, criou-se um vínculo com os pacientes em acompanhamento 

farmacêutico por meio de um grupo de WhatsApp. 

Existem relatos de que o acompanhamento farmacêutico torna os pacientes 

mais aderentes ao tratamento e mais suscetíveis a atingirem seus objetivos 

terapêuticos (FURMAGA, 1993). De acordo com a RDC nº 585, do Conselho Federal 

de Farmácia, publicada em 29 de agosto de 2013, o farmacêutico deve ser visto como 

o profissional do cuidado e não apenas como o profissional do medicamento. 

O papel educativo do farmacêutico está previsto no quadro de atribuições desse 

profissional, além de aconselhar os pacientes, interagir e discutir suas necessidades, 

fornecendo informação sobre os medicamentos e sobre o cuidado de doenças. Trata-

se, portanto, de profissionais disponíveis para a população em geral, seja nas 

drogarias, nas farmácias de manipulação ou nos hospitais. 

 
4.4 Acompanhamento por WhatsApp 

Não foram encontrados, na literatura, grupos virtuais de educação em saúde 

que usam o WhatsApp para reunir pacientes com hanseníase. Assim, com o objetivo 

de desenvolver a relação paciente-farmacêutico de forma mais tecnológica e 

dinâmica, foi criado um grupo de WhatsApp, onde mensagens diárias eram enviadas 

para lembrar os pacientes a tomarem o medicamento. Nesse sentido, incentivou-se o 
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autocuidado dos pacientes, com distribuição de posts no grupo, como mostrados nas 

figuras 11, 12, 13 e 14. 

A hipótese levantada foi de que um maior vínculo profissional-paciente, com 

lembretes diários sobre a tomada do medicamento, pudesse melhorar o grau de 

adesão ao tratamento. Com isso, constata-se que esse grupo favoreceu a troca de 

experiências entre pessoas com um problema em comum, tornando o local mais 

acolhedor e motivante (FREIRE, 2011). Destaca-se que, por questões éticas não 

especificadas no TCLE, nenhuma conversa foi exposta. 

 
Figura 11 – Post criado para divulgação no grupo de WhatsApp sobre o 

autocuidado com os pés 
 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 12 – Post criado para divulgação no grupo de WhatsApp sobre o 
autocuidado com os olhos 

 

Fonte: elaboração própria 



53 
 

Figura 13 – Post criado para divulgação no grupo de WhatsApp sobre o 
autocuidado com o nariz 

 

Fonte: elaboração própria 
 

Figura 14 – Post criado para divulgação no grupo de WhatsApp® sobre o 
autocuidado com as mãos 

 

Fonte: elaboração própria 
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Além disso, foram discutidos os seguintes tópicos: 

 
 Nariz: em caso de ressecamento da mucosa ou secreção sanguinolenta, usar soro 
fisiológico, aspirando-o um pouco ou apenas colocando algumas gotas. Repetir o 
procedimento até acabar a secreção nasal; 

 
 Olhos: lubrificar o olho com colírio ou lágrima artificial (uma gota, cinco ou mais 
vezes ao dia). Em caso de alteração da sensibilidade, piscar mais vezes e realizar 
exercícios com as pálpebras, fechando e abrindo fortemente os olhos várias vezes. 
Repetir o procedimento três vezes ao dia; 

 
 Mãos: hidratação das mãos. Em seguida, é importante que o lembro seja lubrificado 
com algumas gotas de óleo mineral ou vaselina; 

 
 Pés: quando houver calos, realizar a hidratação dos pés colocando-os numa bacia 
com água, à temperatura ambiente, durante cerca de 15 minutos. Os calos devem ser 
lixados após a hidratação e, em seguida, lubrificados com gotas de óleo mineral ou 
vaselina, diariamente. É importante que a adaptação de calçados seja realizada, 
aliviando a pressão sobre a área afetada; 

 
 Pós-tratamento: os pacientes em tratamento da hanseníase recebem alta após 
anamnese, exame físico e avaliação dermatoneurológica. É importante que os 
pacientes compreendam que algumas lesões cutâneas podem não desaparecer 
totalmente e a alteração da função neural pode ser definitiva caso um terço do nervo 
tenha sido danificado (BRASIL, 2008). 

 
Na década de 40, as estratégias de educação em saúde eram autoritárias e 

passivas. A concepção dualista de que o conhecimento e o ensino eram distintos foi 

transformada com a pedagogia de Freire (FREIRE, 2011). Foi preciso, então, 

redesenhar a concepção de educação em saúde, partindo do princípio que mudanças 

comportamentais eram essenciais para a melhoria de qualidade de vida e saúde tanto 

individual quanto coletiva (FALKENBERG, 2014). 

É importante ressaltar que o grupo de WhatsApp auxilia na percepção dos 

pacientes de que não estão sozinhos no enfrentamento da doença, levando-os à 

reflexão e à mudança de comportamentos. Esse tipo de relação de empatia e 

compartilhamento dentro do grupo pode ser positivo no cuidado em saúde 

(VASCONCELOS et al., 2009). 

Desse modo, estudos exploratórios mostraram uma melhora clínica 

significativa em pacientes diabéticos que estavam inseridos em grupos de educação 

em saúde (TORRES et al., 2011; SANTOS et al., 2009). O mesmo aconteceu com 

pacientes hipertensos, em que as experiências educativas promoveram um aumento 
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da autoestima e do autocuidado dos pacientes (RIBEIRO et al., 2011). Apesar de ser 

comum a identificação de dados de pesquisas para pacientes diabéticos, hipertensos, 

portadores de HIV, usuários de drogas e tuberculose, para pacientes com hanseníase 

ainda existem poucos trabalhos. 

Em um estudo com um paciente em tratamento de hanseníase, por exemplo, 

disponibilizou-se um número de discagem gratuita por meio de um telefone celular. 

Assim, o paciente pôde fornecer informações regulares sobre o seu estado de saúde, 

tendo falhado durante o tratamento. A partir disso, o profissional de saúde realizou 

uma ligação de acompanhamento e descobriu-se que a não adesão ao tratamento se 

devia à falta de recursos financeiros (PAUL, KUMAR; 2020). Para auxiliar na 

divulgação da temática e na desconstrução da ideação preconceituosa da doença, foi 

veiculada a Figura 15 para que pudessem compartilhar com outras pessoas. 

 

Figura 15 – Desconstrução do preconceito em relação à hanseníase 

Fonte: elaboração própria 
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Cabe ressaltar que, muitas vezes, a construção do aprendizado é árdua, pois 

leva em consideração o conhecimento prévio, as atitudes, os valores e as motivações 

que os pacientes possuem sobre seu próprio estado de saúde para superar suas 

barreiras pessoais, assim como suas crenças e culturas limitantes (LEITE et al., 2008; 

EIZERIK, COSTA, MANFROI, 2008). 

A mudança no estilo de vida, a manutenção do cuidado, a resolução dos 

problemas e a autoconfiança são características do sucesso no processo educacional 

e que poderá refletir na adesão ao tratamento (LEITE et al., 2008). 

Nesse contexto, os achados na literatura mostram que as principais tecnologias 

em saúde utilizadas na promoção do autocuidado em pacientes com hanseníase são 

os educacionais e os assistenciais. Logo, o caráter educativo, além de empoderar o 

paciente, previne incapacidades físicas associadas à doença (MOREIRA et al., 2014). 

Ademais, o uso de ferramentas audiovisuais melhora o conhecimento dos pacientes 

e auxilia no processo de adesão ao tratamento (KAR et al., 2010). 

 
4.5 Escala SALSA 

Esta escala avalia a limitação das atividades e dos riscos de se aumentar as 

deficiências causadas por doenças crônicas. Sua versão para a língua portuguesa 

encontra-se validada e foi importante na análise de quão limitante a hanseníase é para 

o paciente (BARBOSA, 2008). 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4 e os scores de 

consciência de risco na Tabela 5. 

 
Tabela 4 – Dados da Escala de SALSA 

 
 

 Frequência Porcentagem 

n % 

Sem Limitação 11 26,2 

Leve Limitação 18 42,9 

Moderada Limitação 3 7,1 

Severa Limitação 4 9,5 

Muito Severa Limitação 6 14,3 

Fonte: elaboração própria 
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Tabela 5 – Dados do score de consciência de risco 
 

 
Pontuação Frequência Porcentagem 

 n % 

0 13 31 

1 8 19 

2 3 7,1 

3 2 4,8 

4 2 4,8 

5 6 14,3 

6 3 7,1 

8 3 7,1 

9 1 2,4 

10 1 2,4 

Fonte: elaboração própria 

 
De acordo com os dados, a maioria dos pacientes apresentaram leve limitação 

ou nenhuma limitação (69,1%) de suas atividades. Em relação ao score de 

consciência de risco, 31% dos pacientes não pontuaram, sendo que a segunda maior 

porcentagem (19%) esteve associada à pontuação 1 (muito baixa), seguida de 14,3% 

para 5 pontos. 

Sabe-se que a hanseníase traz consequências tanto biológicas quanto 

psicossociais (PAULA et al., 2019), pois se trata de uma doença que limita a realização 

das atividades diárias (SRINIVAS et al., 2019), além de gerar problemas cognitivos 

(SU et al., 2012). De acordo com pesquisas, pacientes com hanseníase do tipo MB 

são os que mais apresentam limitações de atividades (LOURES; MÁRMORA, 2017; 

CASTRO et al., 2014; IKEHARA et al., 2010), e os scores da escala SALSA tendem a 

aumentar com a idade (NOGUEIRA, 2020; GIRARDI et al., 2012). 

Os resultados obtidos nesta dissertação mostram que, apesar dos pacientes 

serem, em sua maioria, reincidentes e MB, eles não possuem muitas limitações 

físicas, com apenas 14,3% apresentando limitação muito severa. Além disso, a 

disfunção física é frequente e, embora sejam independentes na realização das 

atividades diárias, possuem dificuldade nas atividades instrumentais (AMARAL, 

2021). 

É válido informar que o estudo de Nogueira (2020) encontrou um resultado 

semelhante ao desta pesquisa, indicando que a maioria dos pacientes se classificou 

entre leve limitação ou sem limitação. O estudo de Barroso Carregosa (2020), por 
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exemplo, também evidenciou uma realidade parecida, posto que a limitação de 

atividades rotineiras foi em 76% dos voluntários avaliados com a escala SALSA. 

Já o score de consciência de risco variou bastante, o que revela um baixo 

comportamento protetor, provavelmente relacionado à baixa limitação funcional 

encontrada no grupo de pacientes. Logo, a interpretação desses dados é importante, 

uma vez que as deficiências físicas decorrentes da doença podem evoluir em 

restrições na participação social e certos tipos de limitações impedem, inclusive, a 

realização de atividades manuais e na participação laboral e social (VAN BRAKEL et 

al., 2012). 

 
4.6 Escala de Participação 

O isolamento social decorrente da hanseníase se deve aos preconceitos 

associados e às deformidades e limitações que surgem devido à doença. 

Antigamente, no Brasil, a hanseníase era estigmatizada dentro do próprio nome, lepra, 

associada à punição divina que gerava o isolamento do doente pela sociedade. Hoje, 

os pacientes ainda se afastam de suas atividades sociais comuns e de familiares, 

podendo trazer consequências ao tratamento. Estudos apontam, por exemplo, que o 

índice de suicídio nessa população é elevado em razão das disfunções motoras e da 

reclusão e dos preconceitos sociais (WANG, 2011). 

A Escala de Participação encontra-se validada para a língua portuguesa, 

dimensionando a restrição e a participação social do paciente, principalmente para 

aqueles em que a doença está muito estigmatizada, interferindo nas suas atividades 

sociais (BARBOSA et al., 2008). 

Em nosso estudo, 59,5% dos pacientes não apresentaram nenhuma restrição 

significativa, enquanto 9,5% possuíam restrição extrema. Na literatura, foi possível 

encontrar dados semelhantes, proporcionando uma reflexão sobre os resultados. Dito 

isso, pode-se destacar alguns estudos: um deles (BARROSO CARREGOSA, 2020) 

mostrou que 66% dos pacientes apresentaram restrição à participação social, e outro 

apontou que a maioria dos pacientes manteve suas atividades sociais sem restrições 

ou com leve ou moderadas restrições (BARBOSA et al., 2008; MONTEIRO et al., 

2014; BEZERRA et al., 2015; REIS et al., 2017). 

A Tabela 6, apresentada a seguir, expõe os dados da Escala de Participação. 
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Tabela 6 – Dados da Escala de Participação 
 

 Antes da Intervenção Após a Intervenção 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem p 

n % n %  

 

Sem restrição significativa 25 59,5 25 59,5 

Leve Restrição 4 9,5 6 14,3 
0,52

 
Restrição Moderada 5 11,9 2 4,8 
Restrição Grave 3 7,1 5 11,9 
Restrição Extrema 5 11,9 4 9,5 

Fonte: elaboração própria 
 

Ao realizarmos a comparação dos dados de forma agrupada, antes e depois da 

intervenção para a Escala de Participação pelo Teste exato de McNemar, percebe-se 

que o valor de p=0,07 é muito próximo ao nível de significância adotado (p≤0,05), 

indicando uma forte tendência de haver um aumento significativo do percentual de 

pacientes agrupados que eram classificados como “Sem restrições e leve restrições” 

(de 65,8% para 81,6%), após a intervenção. Isso indica uma forte tendência em 

afirmar que a intervenção com o cuidado farmacêutico melhora a perspectiva social 

dos pacientes (Tabela 7). 

 
Tabela 7 – Dados obtidos da Escala de Participação antes e após a intervenção 

farmacêutica 
 

 
Antes da 

Intervenção 
Depois da 

Intervenção 

 
p 

Escala de Participação    

 
Sem restrição ou leve 

65,8% 81,6%  
0,07 

Demais restrições 34,2% 18,4%  

 
Fonte: elaboração própria 

 
Apesar disso, um poder de teste de 80% e tamanho amostral de 38 pacientes 

não foi suficiente para detectar uma diferença de 15,8% como significativa. O tamanho 

amostral para verificar tal significância estatística seria de, no mínimo, 51 pacientes, 

sendo inviável de se obter nesta pesquisa devido à limitação de tempo. 

O apoio e o acompanhamento do paciente são importantes para a reintegração 

à sociedade e o enfrentamento da doença. Grande parte dos estudos leva em 

consideração as deficiências e as incapacidades ocasionadas pela hanseníase, pouco 
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abordando os aspectos sociais envolvidos. Este estudo, portanto, avaliou a 

participação social antes e após as intervenções farmacêuticas, verificando se houve 

diferença significativa com o intuito de identificar se os pacientes se sentiam mais 

acolhidos e menos estigmatizados com a doença. 

Outrossim, a Escala permite a avaliação da relação do indivíduo com (i) 

trabalho, (ii) viagens, (iii) atividades recreativas, (iv) atividades religiosas, (v) 

atividades comunitárias, (vi) sentimentos de adequação social ou pertencimento, (vii) 

respeito, (viii) habilidades nas atividades diárias e (ix) com o próprio papel social na 

comunidade em que está inserido (MONTEIRO et al., 2014). 

Nessa lógica, avaliar as restrições sociais impostas pela doença é fundamental 

para desconstruir o paradigma da hanseníase e seus preconceitos dentro da 

sociedade, e para o paciente que se sente desmotivado a aderir ao tratamento. 

Destarte, analisando-se os dados da Escala SALSA em associação com a 

Escala de Participação, é possível compreender que os pacientes se sentem mais 

limitados quanto às incapacidades da doença do que com as restrições sociais. O 

mesmo ocorreu no trabalho de Nascimento et al. (2020), no qual 45,3% dos 

entrevistados apresentaram alguma incapacidade física e somente 24% estavam com 

alguma restrição social. 

 
4.7 Adesão ao tratamento 

Os tópicos abaixo apresentam os dados e as correlações obtidas a partir da 

adesão ao tratamento. 

 
4.7.1 TMG ampliado, THS e Medtake test 

A hanseníase do tipo MB foi predominante neste estudo. Tal fato deve-se, 

provavelmente, ao HCFMRP-USP ser um hospital de referência, onde são recebidos 

pacientes reincidentes ou com dificuldades no tratamento da doença. 

Nesta pesquisa, optou-se por utilizar o TMG ampliado como padrão, contendo 

seis perguntas e avaliando-se os seguintes tópicos: esquecimento da tomada do 

medicamento; falta de cuidado nos horários de tomada; interrupção do medicamento 

quando se sentir melhor ou interrupção do medicamento quando se sentir pior; 

conhecimento dos benefícios do medicamento e reposição dos medicamentos quando 

acabam (MORISKY et al., 1986). Esse teste se encontra validado no Brasil para a 

língua portuguesa. 
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O segundo teste utilizado neste trabalho foi o THS, baseado em uma única 

pergunta, a qual avalia se o paciente teve problemas para a tomada do medicamento 

nos últimos 30 dias (HAYNES et al., 1980). Apesar de exigir que o paciente se recorde 

do mês anterior e de todos os possíveis problemas que pode ter acontecido nesse 

momento, trata-se de um teste mais rápido e que deixa o paciente mais à vontade 

para responder. 

Com relação ao terceiro teste, o Medtake test (RAEHL et al., 2006), 

compreende-se quatro questões que avaliam a adesão por meio do conhecimento do 

paciente em relação ao tratamento medicamentoso. Dentre os testes, esse foi o mais 

confuso para os pacientes compreenderem, o que fez com que não adotássemos os 

resultados obtidos para realizar as correlações estatísticas entre os demais dados, 

haja vista que eles poderiam estar enviesados. 

Nesse viés, pode-se afirmar que a média dos resultados obtidos com o Medtake 

Test foi 55,63%, com desvio padrão de ±19,19%, mostrando o baixo conhecimento 

dos pacientes em relação ao seu tratamento. A mediana foi de 50%, sendo que 40 

pacientes responderam ao teste. Além disso, as maiores dificuldades de respostas 

encontradas pelos pacientes estão relacionadas à dose de cada medicamento e à 

forma como ele era administrado (uso de líquidos antes e após as refeições). 

Sendo assim, não existe um consenso sobre o tempo necessário de 

acompanhamento para modificar níveis de adesão ao tratamento de pacientes com 

doenças crônicas, como a hanseníase. Por isso, nesta pesquisa, optou-se por 

acompanhar os pacientes de um a seis meses, diariamente, para avaliar essa 

mudança de comportamento. 

Outrossim, para avaliação da adesão ao tratamento após a intervenção, foi 

realizado o teste exato de McNemar para proporções pareadas. Conclui-se, então, 

que houve diferença estatisticamente significativa, sendo o percentual de aderentes 

depois da intervenção superior ao percentual de aderentes anteriormente (78,4% > 

35,1%), com p < 0,001* (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Avaliação da adesão com o TMG ampliado 
 

 Antes da Intervenção 
Frequência Porcentagem 

Após a Intervenção 
Frequência Porcentagem 

 
p 

n % n %  

 

Aderente 13 35,1 29 78,4 
< 0,001* 

Não Aderente 24 64,9 8 21,6 

Fonte: elaboração própria 
 

Quando avaliamos detalhadamente as respostas obtidas antes e após a 

intervenção, percebe-se que o aumento da adesão ocorreu, principalmente, devido ao 

não esquecimento dos pacientes em tomar o medicamento (Tabela 9). Tal fato pode 

estar associado ao envio de mensagens no grupo de WhatsApp lembrando a todos 

que deveriam tomar seus medicamentos (nos horários corretos). 

 
Tabela 9 – Avaliação detalhada da adesão de acordo com as respostas às questões 

do TMG 
 

 Antes da Intervenção 
Aderente Não aderente 

Após a Intervenção 
Aderente Não aderente 

 
p 

n % n % n % n %  

 
tomar a sua medicação? 

tomar sua medicação? 

para de tomar sua medicação? 
 

tomar sua medicação? 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Foi encontrado maior índice de respostas positivas nas seguintes questões: 

“Você alguma vez se esqueceu de tomar seu medicamento?” e “Você às vezes é 

descuidado para tomar seu medicamento?”. Isso também foi encontrado em estudos 

com hipertensos, indicando que o esquecimento e o descuido ao tomar os 

medicamentos são as maiores dificuldades dos pacientes, que afetam a adesão ao 

tratamento (PLASTER, 2006). 

Em relação ao THS, quando os pacientes são indagados por uma única 

questão, a porcentagem de aderentes antes da intervenção farmacêutica já é alta se 

comparada com o resultado após a intervenção. 

Sobre o teste de McNemar, é possível afirmar que este foi realizado com o 

intuito de avaliar se a intervenção farmacêutica impactou nos resultados de adesão 

ao tratamento. Em relação ao antes e ao depois, o resultado foi muito próximo do nível 

Você alguma vez se esqueceu de 
20

 54,1 17 45,9 36 94,7 2 5,3 < 0,001* 

Você às vezes é descuidado para 
16

 
43,2 21 56,8 33 86,8 5 13,2 < 0,001* 

Quando você se sente melhor, você 
33

 
89,2 4 10,8 38 100 0 0 0,31 

Quando se sente pior, você para de 
29

 
78,4 8 21,6 37 97,4 1 2,6 0,008* 
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de significância (p=0,07), com tendência de diferença significativa (81,1% < 97,3%) 

(Ver tabela 10). 

 
Tabela 10 – Avaliação da adesão com o THS 

 

 Antes da Intervenção Após a Intervenção 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem p 

n % n %  

Aderente 30 81,1 36 97,3 
0,07

 
Não Aderente 7 18,9 1 2,7 

Fonte: elaboração própria 
 

Segundo Ignotti et al. (2001), a chance de abandono de tratamento no esquema 

MB é o dobro em relação ao PB, reforçando a importância do acompanhamento da 

adesão desses pacientes. No entanto, a baixa adesão ao tratamento pode ocasionar 

resistência aos medicamentos, como a rifampicina e ofloxacina, já reportados 

mundialmente (CAMBAU et al., 2018), bem como um descontrole da hanseníase, haja 

vista que o agente etiológico continua transmissível em pacientes não tratados. Além 

disso, esse ciclo só é interrompido com o tratamento contínuo com a PQT. 

Por não ser possível avaliar a adesão por métodos diretos, optou-se pelo uso 

de métodos indiretos (entrevista e questionário estruturado). Esses métodos 

apresentam limitações, uma vez que dependem da interação profissional de saúde- 

paciente e na veracidade das respostas. Não existem, portanto, métodos 

considerados “padrão ouro” para avaliar a adesão terapêutica, e cada questionário 

possui suas limitações e suas vantagens. Logo, apesar da baixa sensibilidade dos 

testes, os questionários são amplamente utilizados por serem de baixo custo e de fácil 

aplicabilidade. 

Análises de outros autores em relação aos resultados obtidos com diferentes 

questionários mostraram também que os resultados podem ou não ser semelhantes, 

pois existem fatores subjetivos envolvidos em cada teste (OBRELI-NETO et al., 2012). 

Dessa forma, recomenda-se o uso combinado de testes para melhorar a acurácia 

(WHO, 2003). 

Tal como no estudo de Andrade (1995), a baixa adesão ao tratamento foi 

associada à inabilidade dos profissionais de saúde em se comunicarem com o 

paciente de forma clara, à falta de credibilidade no serviço de saúde, ao 

desconhecimento sobre a doença e à falta de crença de cura. Vale ressaltar 

novamente que, neste trabalho de mestrado, durante a entrevista com os pacientes, 
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a principal dúvida, para 100% dos que responderam, foi se eles iriam se curar algum 

dia. 

A partir disso, convém informar que muitos pacientes relataram, durante a 

entrevista, a falta de conhecimento sobre a doença devido às dificuldades de 

compreensão sobre as explicações transmitidas pela equipe de profissionais de 

saúde. Ademais, a baixa qualidade da relação entre o profissional de saúde e o 

paciente, assim como a falta de repertório para a explicação sobre a doença, são 

alguns fatores que contribuem para a baixa adesão ao tratamento (BAKIRTZIEF, 

1995). 

Importa dizer também que alguns dos motivos que podem associar-se a não 

adesão ao tratamento é a perda de horas laborais para realizar os atendimentos à 

saúde, comparecimento às consultas e acompanhamento, e queixas relacionadas às 

RAM (KAR et al., 2010). 

Por fim, as baixas taxas de conclusão do tratamento medicamentoso 

prejudicam os efeitos da PQT e o controle e a erradicação da doença 

(MUSHAYABASA et al., 2012). Simulações matemáticas sugerem, ainda, que, 

quando a taxa de não adesão aumenta, o tamanho de população infectada e de 

possíveis pessoas que podem se infectar também aumenta (MUSHAYABASA et al., 

2012). 

 

4.7.2 Relação entre outras variáveis e a adesão 

Com o intuito de avaliar outras variáveis que poderiam influenciar na adesão ao 

tratamento dos pacientes, foram realizados o teste X2 e exato do X2 e, quando 

possível, Odds Ratio com IC de 95%. 

 
4.7.2.1 Variável sexo 

Para a variável sexo em associação à aceitação e adesão no TMG, obtivemos 

valor de X2 = 5,18 e valor de p=0,02*. Houve diferença estatisticamente significante, 

com percentual de aderentes superior no sexo feminino, comparando-se com o sexo 

masculino (60,0% versus 24,0%). Sendo o Odds ratio=4,75 e IC 95% (1,19-18,92), 

pode-se inferir que quem é do sexo feminino tem 4,7 vezes mais chances de ser 

aderente antes de qualquer intervenção (Tabela 11). O mesmo não pôde ser 

observado no THS. 
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Tabela 11 – Relação entre sexo e adesão ao tratamento segundo o TMG 

 

 TMG p 
Aderente Não aderente  

Sexo    

 
Feminino 

60% 40% 0,02* 

Masculino 24% 76%  
Fonte: elaboração própria 

 

Odds ratio = 4,75; IC 95% (1,19-18,92) 

 
Estudos apontam que, em geral, as mulheres são mais propensas a aderir ao 

tratamento do que os homens por terem maior compreensão ou medo das 

consequências de uma não adesão, enquanto os homens permanecem no tratamento 

até que os primeiros sintomas tenham sido aliviados (JOHANSSON et al., 1999). Do 

mesmo modo, no estudo de Dias et al.(2014), realizado com pacientes hipertensos, 

evidenciou-se que as mulheres são muito mais aderentes ao tratamento do que os 

homens (p=0,04). 

Em contrapartida, outro estudo, de Shale (2000), aponta que a mulher com 

hanseníase possui mais chances de abandonar o tratamento devido às questões 

sociais que enfrenta relacionadas à carreira, a casamento e a filhos. Mesmo assim, as 

mulheres são mais responsivas ao tratamento e a educação em saúde pode resultar 

em progressos quanto à erradicação da doença. 

 
4.7.2.2 Variável doença mental 

A variável doença mental influenciou no resultado da adesão no THS, posto 

que houve diferença estatisticamente significante (valor p<0,001*), sendo o percentual 

de aderentes superior em pacientes que não apresentaram doenças mentais 

(96,8%>33,3%). Dessa forma, os pacientes que não possuem doença mental têm 58 

vezes mais chance de aceitarem o tratamento (Odds ratio=58,8; IC 95%; 5,09-100,1 

(Tabela 12). 
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Tabela 12 – Relação entre doença mental e adesão ao tratamento segundo o THS 

 

 THS 
p

 
Aderente Não aderente  

Doença mental    

 
Sim 

33,3% 66,7% <0,001* 

Não 96,8% 3,2%  

 
Fonte: elaboração própria 

 
Odds ratio = 58,8; I.C.95% (5,09-100,1) 

 
 

4.7.2.3 Demais variáveis 

Neste estudo, não houve diferença estatisticamente significante na associação 

da variável cor com a adesão antes e após a intervenção farmacêutica. Isso também 

ocorreu para as variáveis estado civil e ocupação, que não afetaram a adesão dos 

pacientes antes da intervenção. 

Já no THS, verificou-se que, aplicando-se o Teste exato do X2 para tendência 

linear, houve uma associação linear significativa (p=0,03*). Ou seja, na medida em 

que aumenta a escolaridade, aumenta também a adesão de forma significativa, 

mesmo antes da intervenção. 

Tal resultado difere do obtido na pesquisa de Kar et al.(2010), em que a maior 

taxa de não adesão ao tratamento foi justamente com pacientes que frequentavam o 

ensino médio e, depois, o ensino fundamental. Contudo, aqueles que possuíam 

graduação ou pós-graduação apresentavam os menores índices de não adesão. 

 
4.7.2.4 Variáveis preditoras que influenciam na adesão ao tratamento 

Na intenção de compreender o impacto da intervenção realizada com os 

pacientes, foi realizada uma comparação da variável “Aderência” no TMG antes 

versus após a intervenção (variável “Tempo”). Para essa análise, utilizou-se (1) o 

método conhecido por Generalizer Estimating Equations (GEE), uma extensão dos 

modelos lineares generalizados que permite análise de medidas repetidas ou outras 

observações correlacionadas em estudos longitudinais; (2) a função Logística Binária 

para o ajuste; (3) a matriz de covariâncias, do tipo “não estruturado”; (4) e os fatores 

de predição na adesão, ou seja, a evolução do consentimento do tratamento no 

período do estudo. 

À vista disso, podemos constatar, com o valor de Wald Chi Square igual a 

12,752, que houve uma diferença estatisticamente significante (p<0,001*) nos 
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resultados da adesão ao tratamento entre antes e depois da intervenção farmacêutica, 

dados obtidos pelo TMG: 76,3%>36,5%. 

Em relação à variável sexo, observou-se uma evolução na taxa de adesão pelo 

TMG, com aumento significativamente diferente entre os sexos (p≤0,05), mostrando 

que isso pode influenciar na participação do tratamento. Destaca-se que o percentual 

dos sexos antes da intervenção foi 60%>23% (p=0,05*). 

Com relação ao percentual do sexo masculino, tem-se a evolução de 23% a 

84% (p<0,001*). Já o sexo feminino foi de 60% a 65% (p=1,00). Assim, inferimos que 

praticamente todo o aumento da taxa de adesão, de 33% para 77%, deve-se ao sexo 

masculino, sobretudo com uma taxa final superior (84% versus 65%) (Figura 16). 

 

Figura 16 – Análise da variável sexo x adesão (TMG) antes e após a 

intervenção farmacêutica 

 

Fonte: elaboração própria 
 
 

Há de se ressaltar que antes da intervenção a taxa de adesão das mulheres 

era bem superior à dos homens. Porém, após a intervenção farmacêutica (84%>65%), 

a diferença entre os sexos não foi significativa. Convém destacar que todas as 

comparações realizadas, bem como as demais nesse tipo de análise, têm a correção 

de Bonferroni, conforme premissas estatísticas. 

De acordo com Silveira e Silva (2006), estudos mostram que o sexo masculino 

possui maior dificuldade em frequentar os serviços de saúde, justificada pela jornada 

de trabalho ou até mesmo culturalmente pela necessidade de parecer sempre 

saudável perante a família e a sociedade. 
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Na mesma ideia, um trabalho conduzido no Nepal mostrou que a maior taxa de 

pacientes que completaram o tratamento foi do sexo masculino (79,2%), ao passo que 

apenas 34,4% das mulheres o fizeram (KUMAR et al., 2004). Outro estudo, de Kar et 

al. (2010), apontou que apenas 39,37% das mulheres eram aderentes ao tratamento, 

enquanto os homens alcançaram 60,63%. Tais resultados podem ser explicados por 

fatores culturais e sociais associados a essa população estudada. Além disso, essas 

pesquisas corroboram, em parte, com os dados obtidos em nosso estudo, que 

mostrou maior aumento do grau de adesão ao tratamento em homens após a 

intervenção farmacêutica. 

Seguindo a discussão, mesmo antes ou após a intervenção não houve 

diferença estatisticamente significante quando a variável a ser estudada foi a cor da 

pele. Já na Interação Tempo de intervenção com Escolaridade, o valor de p ficou muito 

próximo da significância estatística (p=0,06), indicando que a evolução da taxa de 

adesão do TMG aumentou de forma significativamente diferente entre os níveis de 

escolaridade. 

Dessa maneira, o percentual das escolaridades não foi diferente antes (31% 

versus 50%; p=1,00), nem após a intervenção farmacêutica (83% versus 60%; 

p=1,00). Podemos observar que o grupo de pacientes com nível de escolaridade até 

o ensino fundamental apresentou aumento da taxa de adesão pelo TMG de 31% para 

83% (p<0,001) após a intervenção farmacêutica, e o grupo que possuía no mínimo o 

ensino médio, mesmo que incompleto, foi de 50% para 60% (p=1,00). 

Inferimos, por meio de cálculos estatísticos, que praticamente todo o aumento 

da taxa de adesão deve-se ao grupo de baixa escolaridade, inclusive com uma taxa 

final superior no sexo masculino (83% versus 60%). Porém, importa dizer que, antes 

da intervenção, a taxa de adesão dos pacientes que possuíam no mínimo ensino 

médio era superior ao outro grupo (Veja a Figura 17). 
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Figura 17 – Análise da variável escolaridade x adesão (TMG) antes e após a 

intervenção farmacêutica 

 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 
Há, também, um estudo conduzido em Assam, na Índia, o qual apontou que a 

maioria dos pacientes com hanseníase não aderentes ao tratamento eram aqueles 

que haviam concluído o ensino médio seguido do ensino fundamental (KAR et al., 

2010). 

Nesse viés, identificou-se associação estatisticamente significante entre as 

variáveis prática de atividade física e intervenção farmacêutica (p=0,02). Para o grupo 

de pacientes que praticava atividade física, a adesão ao tratamento foi de 34% a 88% 

(p<0,001*), e para os não praticantes, foi de 43% a 51% (p=1,00). Pode-se inferir, 

ainda, que praticamente todo o aumento da taxa de 34% para 77% na adesão deve- 

se a quem não realizava atividade física, incluindo, até mesmo, uma taxa final superior 

após a intervenção farmacêutica. 

No presente estudo, observou-se que pacientes do sexo masculino, com menor 

nível de escolaridade e que não praticavam atividade física, aderiram ao tratamento 

muito mais do que as mulheres, contendo, no mínimo, ensino médio e praticantes de 

atividade física. 

Tendo em consideração a variável presença de alguma doença mental em 

associação com a adesão ao tratamento pelo THS, percebeu-se uma diferença 

estatisticamente significante (p=0,02*), a qual consiste na distinção significativa entre 

antes e após a intervenção. Os dados são os seguintes: para quem tem doença mental 
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(100%>33%; p<0,001*) e para quem não tem doença mental (97% versus 93%; 

p=1,00). 

Inferimos, desse modo, que praticamente todo o aumento da taxa de adesão 

ao tratamento pelo THS aplica-se a quem tem alguma doença mental, inclusive com 

uma taxa final superior a de quem não tinha nada, embora não seja significativa 

(p=1,00). Houve, então, diferença estatisticamente significativa entre ter doença 

mental e não ter, antes mesmo da intervenção (97%>33%, p<0,001). Logo, é 

fundamental mencionar que os pacientes que possuíam alguma doença mental 

passaram a aderir muito mais. 

 
4.7.2.5 Adesão e Escala SALSA 

Com o intuito de avaliar o impacto da restrição ou da limitação física dos 

pacientes em relação à adesão, os dados da escala SALSA foram associados aos 

THS e TMG. Nessa lógica, houve diferença estatisticamente significante (p<0,007*) 

entre os fatores e o percentual de aderentes obtidos pelo THS, sendo 

significativamente superior em pacientes “sem limitação” e “leve limitação” em relação 

à “severa limitação”, respectivamente (100% e 94,1% > 25,0%). Esses dados foram 

obtidos antes da intervenção farmacêutica, como exposto na Tabela 13. 

 
Tabela 13 – Relação entre dados da escala SALSA com a adesão pelo THS 

 

 THS 
p

 
Aderente Não aderente  

Escala SALSA    

Sem limitação 100,0% 0,0%  

Leve limitação 94,1% 5,9% 0,007* 
Moderada limitação 33,3% 66,7%  

Severa limitação 25,0% 75,0%  

Muito severa limitação 60,0% 40,0%  

Fonte: elaboração própria 
 

Além disso, houve uma diferença significante com relação à estatística 

(p=0,005*) entre o grupo de não aderentes no THS, com valores superiores de score 

de consciência de risco em relação aos aderentes. Isso mostra que pacientes com 

maiores limitações físicas possuem a tendência de não aceitarem o tratamento. 

Quando agrupamos as variáveis “sem limitação” com “leve limitação” versus as 

outras variáveis e comparamos com os dados de adesão obtidos pelo THS, 

observamos um valor de p=0,001*. Logo, houve diferença estatisticamente significante 

e o percentual de aderentes foi significativamente superior no grupo sem limitação ou 

com leve limitação (96,4%>50,0%). O odds ratio obtido foi de 27,02, com IC 95% (2,72-
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2,50). Dessa forma, pode-se notar que pacientes classificados em “sem limitação” ou 

“leve limitação” tiveram 27 vezes mais chance de serem aderentes ao tratamento 

(Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Relação entre dados da escala SALSA (agrupados) com a adesão pelo 

Teste de Haynes-Sackett 
 

 THS 
p

 
Aderente Não aderente  

Escala SALSA    

Sem limitação 
ou leve limitação 

96,4% 3,6% 
 

0,001* 
Demais 

restrições 50,0% 50,0% 
 

Fonte: elaboração própria 
 

Odds ratio = 27,02; I.C.95% (2,72-250) 
 
 

Algumas razões para o estigma associado à hanseníase são as deformidades 

e as incapacidades causadas pela doença, com alguns pacientes procurando realizar 

cirurgia plástica por causa das deformidades faciais (RAFFERTY, 2005). Tais fatos 

corroboram com a ideia de que quanto maior for as restrições e as limitações 

ocasionadas pela doença, menores são os índices de adesão ao tratamento. 

 
4.7.2.6 Adesão e Escala de Participação 

Com o objetivo de se verificar uma possível variação no nível obtido pela Escala 

de Participação, foi analisada a relação entre os resultados obtidos com a adesão ao 

tratamento. Desse modo, houve diferença estatisticamente significante (p<0,001*), 

sendo o percentual de aderentes obtidos pelo THS significativamente superior em 

pacientes classificados como “sem restrição” em relação à “restrição extrema” 

(100%>20%) (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Relação entre dados da Escala de Participação com a adesão pelo THS 
 

 THS 
p

 
Aderente Não aderente  

Escala de Participação    

Sem restrição 
significativa 

100,0% 0,0% 
 

Leve restrição 50,0% 50,0% <0,001* 
Restrição Moderada 75,0% 25,0%  

Restrição Grave 100,0% 0,0%  

Restrição extrema 20,0% 80,0%  

Fonte: elaboração própria 
 

Quando foram agrupadas as variáveis “sem restrição” com “leve restrição” 

versus as outras variáveis, e ainda foram comparadas com os dados de adesão 

obtidos pelo THS, observou-se um valor de p=0,02*. O percentual de aderentes foi 

significativamente superior no grupo classificado como “sem restrição” e “leve 

restrição” (92,9%>58,3%). Já o odds ratio obtido foi de 9,26, com IC 95% (1,47-48,52). 

Então, nota-se que os pacientes que obtiveram classificação de “sem restrição” ou 

“leve restrição” tiveram 9,2 vezes mais chance de serem aderentes ao tratamento 

(Tabela 16). A mesma situação não pôde ser observada no TMG. 

 
Tabela 16 – Relação entre dados da Escala de Participação (agrupados) com a 

adesão pelo THS 
 

 THS 
p

 
Aderente Não aderente  

Escala de Participação    

Sem restrições ou leve 
restrição 

92,9% 7,1% 0,02* 

Demais restrições 58,3% 41,7%  

Fonte: elaboração própria 
 

Odds ratio = 9,26; I.C.95% (1,47-48,52) 

 
Os pacientes com hanseníase podem se sentir envergonhados, principalmente 

em função das deformidades, e acabarem se isolando da sociedade. No Sri Lanka, 

por exemplo, o Ministério da Saúde utilizou as mídias, como a TV, para modificar a 

imagem sobre a hanseníase, e as pessoas foram encorajadas a buscar apoio médico 

assim que tivessem qualquer sinal suspeito na pele. Tal abordagem aumentou a 

detecção da doença em 150% (RAFFERTY, 2005). Essas ações podem auxiliar na 

autopercepção da doença para a sociedade como um todo, o que impacta diretamente 

os pacientes, que se sentem menos estigmatizados e, consequentemente, menos 
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isolados, procurando mais auxílio dos profissionais de saúde. 

Diante dos resultados obtidos, cabe ressaltar que o questionamento do THS é 

feito de forma mais amigável em relação ao TMG, expressando menor nível de 

pressão. Contudo, o fato pode levar a uma baixa sensibilidade em detectar a não 

adesão, fato já apontado em estudos com doenças crônicas (PRADO et al., 2007). 

Nesta dissertação, é possível apontar a ausência de um consenso sobre qual 

seria o método ideal de avaliação de adesão ao tratamento, além de diversos métodos 

utilizados na literatura dificultarem a comparação. Todavia, foi possível estimar a 

adesão ao tratamento em uma amostra de pacientes em tratamento da hanseníase, 

contribuindo para a criação de materiais e de resultados para futuros direcionamentos 

a esse grupo de pacientes. 
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Os resultados deste estudo conduziram às seguintes conclusões: 

 
 É possível a criação de conteúdo virtual/digital de temas complexos, 

como a hanseníase, de forma didática, com linguagem e abordagem 

simples para os pacientes em tratamento; 

 É possível reafirmar a potencialidade da aplicação do uso de tecnologias 

digitais e mídias sociais na facilitação da comunicação com o paciente 

do século XXI; 

 É possível aumentar a adesão ao tratamento dos pacientes por meio de 

programas de educação em saúde, utilizando-se instrumentos 

educacionais e o cuidado farmacêutico; 

 É possível melhorar a participação social do paciente realizando a 

atenção farmacêutica contínua; 

 Sabe-se que fatores como sexo, escolaridade, pré-existência de alguma 

doença mental, incapacidades físicas e sociais interferem na adesão ao 

tratamento; 

 É possível descrever e verificar o impacto das intervenções 

farmacêuticas na adesão dos pacientes ao tratamento medicamentoso. 
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Apêndice A – Termo De Consentimento Livre Esclarecido 
 

Prezado (a) Senhor (a), 

O (a) Sr. (a). está sendo convidado a participar da pesquisa: "Avaliação do 

uso de ferramentas de educação em saúde para o esclarecimento de usuários 

do SUS sobre suas patologias" que tem por objetivos: Desenvolver ferramentas de 

tradução do conhecimento de tecnologias em saúde; Ressaltar o papel educativo, 

comunicativo e complementar do farmacêutico ao serviço médico e salientar a 

necessidade de desenvolver práticas educativas nas ações preventivas e 

promocionais da saúde. 

Essa pesquisa será realizada com pacientes diagnosticados com hanseníase 

que já realizam atendimento no departamento de dermatologia do Hospital das 

Clínicas – Campus USP. Não participarão da pesquisa pessoas sem diagnóstico da 

doença. Sua participação no estudo consistirá em RESPONDER ALGUMAS 

QUESTÕES/PARTICIPAR DE PESQUISA sobre a doença e seu tratamento. A 

entrevista/coleta de dados terá uma duração de mais ou menos 20 minutos. 

Os riscos com essa pesquisa são MÍNIMOS, havendo a possibilidade de quebra 

de sigilo ou confidencialidade dos dados caso haja problemas de segurança dos 

computadores usados para a pesquisa ou má conduta do pesquisador. Todos os 

dados serão mantidos em arquivos sigilosos e os dados tratados com ética e respeito. 

O participante da pesquisa tem direito a indenização conforme as leis vigentes no país, 

caso ocorra dano decorrente de participação na pesquisa 

Pode haver um desconforto dos pacientes ao responder os questionários de 

avaliação de conhecimentos gerais relacionados à sua doença, sendo que o(a) Sr.(a). 

tem a liberdade de não responder ou interromper a ENTREVISTA/PARTICIPAR em 

qualquer momento, sem nenhum prejuízo para seu atendimento. 

O(A) Sr.(a) tem a liberdade de não participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, mesmo após o início da entrevista/coleta de 

dados, sem qualquer prejuízo. Está assegurada a garantia do sigilo das suas 

informações. O(A) Sr.(a). não terá nenhuma despesa e não há compensação 

financeira relacionada à sua participação na pesquisa. Caso tenha alguma dúvida 

sobre a pesquisa o(a) Sr.(a). poderá entrar em contato com a responsável pelo estudo: 

Amanda Henriques Cavalheiro, que pode ser localizada no Departamento de 

Dermatologia às quartas-feiras pela manhã ou pelo telefone 16-98112-5003 ou pelo 
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e-mail amanda-ahc@hotmail.com, ou com a Profª Drª Andrea Ungari, Professora 

Responsável pela pesquisa e pós-graduação. 

Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas 

que são responsáveis por supervisionarem pesquisas em seres humanos que são 

realizadas na instituição e tem a função de proteger e garantir os direitos, a segurança 

e o bem-estar de todos os participantes de pesquisa que se voluntariam a participar 

da mesma. O CEP do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto é localizado no subsolo do hospital e funciona de segunda a sexta-feira, das 

8:00 às 17:00hs, telefone de contato (016) 3602-2228 e estão disponíveis para tirar 

dúvidas éticas. 

Sua participação é importante e voluntária e vai gerar informações que serão 

úteis para novos modelos de acompanhamento farmacoterapêutico para a 

hanseníase e na promoção da saúde. 

Espera-se obter uma melhora na adesão ao tratamento dos pacientes em 

estudo, assim como uma melhor compreensão do processo de tratamento e da 

patologia em si. A tradução do conhecimento técnico para uma linguagem mais 

simples é um direito de todos os cidadãos. Dessa forma, os materiais produzidos 

correspondem a uma expectativa da sociedade e torna o serviço dos profissionais de 

saúde mais dinâmico e facilitado. 

Este termo será assinado em duas vias, pelo senhor e pelo responsável pela 

pesquisa, ficando uma via em seu poder, sendo rubricado em todas as páginas pelo 

participante e pesquisador. 

Após o fim da pesquisa, é garantido ao participante os resultados da pesquisa. 

 
Nome do participante:    
assinatura:   
data:   

 
 

Nome do pesquisador:    
assinatura:   
data:   
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Apêndice B – Perfil do Paciente 
 

IDADE:   
 

SEXO: Feminino Masculino 

 

COR: Branco Negro Pardo Outro:    

 

ESCOLARIDADE: 
 

analfabeto 
 

sabe ler e escrever ensino médio completo 
 

ensino fundamental incompleto educação superior incompleto 
 

ensino fundamental completo educação superior completo 
 

ensino médio incompleto 
 

ESTADO CIVIL: 
 

Solteiro separado / divorciado 
 

casado amasiado / união consensual 
 

viúvo 
 

OCUPAÇÃO: 
 

aposentado trabalhador autônomo 
 

desempregado 
 

3 Trabalhador com vínculo 
empregatício 

CIDADE DE ORIGEM: 
 

POSSUI ALGUMA DESSAS DOENÇAS: 

do lar 
 

afastado 

Estudante 

 

Doença cardiovascular Doenças mentais 
 

Obesidade Dislipidemias 
 

Hipertensão Outras doenças de pele 
 

Diabetes 
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TEMPO DE TRATAMENTO:    
 

FUMA: SIM NÃO 

 

FAZ CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA: 1SIM 2NÃO 
 

REALIZA ATIVIDADE FÍSICA: 1SIM NÃO 
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Apêndice C – Formulário de Avaliação de Adesão ao Tratamento da Hanseníase 
 
 

Entrevistador: Amanda Cavalheiro Data: 
Nome do paciente: ID: 
Telefone para contato: 

TMG – Questionário de Morisky-Green (Sim/Não) 
 

1) Você alguma vez se esqueceu de tomar o medicamento? 
 

2) Você às vezes é descuidado para tomar seu medicamento? 
 

3) Quando você se sente melhor, às vezes você para de tomar seu medicamento? 
 

4) Às vezes, quando se sente pior quando toma o medicamento, você para de 
tomar seu medicamento? 

 

TMG ampliado (Sim/Não) 
 

Você foi informado sobre a importância e o benefício de usar os medicamentos? 
 

Você se esquece de repor seus medicamentos antes que terminem? 
 
 

Questionário de Haynes-Sackett (THS) 
 

Muitas pessoas têm algum tipo de problema para tomar seus medicamentos. Nos 
últimos 30 dias, o Sr(a) teve dificuldades para tomar seus medicamentos? 

 

Medtake test 

Nome e descrição de como o paciente toma o medicamento (1-correto; 0 – 
incorreto // 20%) 

 
Nome: 
Dose: 
Indicação: 
Ingestão/Interação com alimento: 
Escala de tomada: 
Total: 
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Apêndice D - Escala SALSA 
 

Escala SALSA 
 

(Triagem de Limitação de Atividade e Consciência 

de Risco) Marque uma resposta em cada linha 

Se SIM, o quanto isso 
é 

facil para você? 

Se NÃO, porque não? 

F
á

c
il 

U
m

 p
o

u
co

 
d

if
íc

il 

M
u

it
o

 d
if

íc
il 

E
u

 n
ã

o
 

p
re

c
is

o
 f

az
e

r 
is

s
o

 
E

u
 

fí
s

ic
am

e
n

 
te

 n
ã

o
 

E
u

 e
v

it
o

 p
o

r 
c

a
u

s
a

 
d

o
 

ri
s

c
o

 

Você consegue enxergar? (o suficiente para realizar suas 
atividades 
diarias?) 

1 2 3 - 4 - 

Você se senta ou agacha no chão? 1 2 3 0 4 4 
Você anda descalço? (a maior parte do tempo?) 1 2 3 0   
Você anda sobre o chão irregular? 1 2 3 0   
Você anda distâncias mais longas? (mais que 30 
minutos?) 

1 2 3 0 
 

 
 

 

Você lava seu corpo todo? (usando sabão, esponja, jarra 
de pé ou 
sentado) 

1 2 3 0 4 4 

Você corta as unhas das mãos ou dos pés? (usando 
tesoura ou 
cortador) 

1 2 3 0   

Você segura um copo/tigela com conteúdo quente? (por 
exemplo: 
bebida, comida?) 

1 2 3 0 4 4 

Você trabalha com ferramentas? (ferramentas que você 
segura 
com as mãos para ajudar a trabalhar) 

1 2 3 0   

Você carrega objetos ou sacolas pesadas? (por 
exemplo: compras, comida, água, lenha) 

1 2 3 0   

Você levanta objetos acima de sua cabeça? (por 
exemplo: para 
colocar em uma prateleira, em cima de sua cabeça, para 
estender roupa para secar?) 

1 2 3 0   

Você cozinha? (preparar comida quente ou fria?) 1 2 3 0 
 

 
 

 

Você despeja/serve líquidos quentes? 1 2 3 0   

Você abre/fecha garrafas com tampa de rosca? (por 
exemplo: 
óleo, água, refrigerante?) 

1 2 3 0 4 4 

Você abre vidros com tampa de rosca? (por exemplo: 
maionese) 

1 2 3 0   

Você mexe/manipula objetos pequenos? (por exemplo: 
moedas, 
pregos, parafusos pequenos, grãos, sementes?) 

1 2 3 0 4 4 

Você usa botões? (por exemplo: botões em roupas, 
bolsas?) 

1 2 3 0 4 4 

Você coloca linha na agulha? (passa a linha pelo buraco 
da agulha 
“enfia a linha na agulha?”) 

1 2 3 0   

Você consegue   apanhar   pedaços   de   papel, 
mexe 

com 
papel/coloca papel em ordem? 

1 2 3 0 4 4 

Você consegue apanhar coisas do chão? 1 2 3 0 4 4 

Escores parciais (S1) (S2) (S3) (S4) (S5) (S6) 
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Escore SALSA (some todos os escores parciais)       

Escore 
SALSA 

Total: SM – 10 a 24 LL – 25 a 39 ML – 40 a 49 SL – 50 a 59 MSL – 60 a 80 

Escore de Consciência de Risco úmero de 
quatro 

  

Escore de Consciência de Risco  

Legenda: Escore SALSA: SM – 10 a 24 (sem limitação); LL – 25 a 39 (leve limitação); ML – 40 a 49 
(moderada limitação); 

SL – 50 a 59 (severa limitação); MSL – 60 a 80 (muito severa limitação 
 
 
 
 
 

Apêndice E - Escala de Participação 
 

N
ú
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e
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Escala de Participação 

N
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a

d
o

 
n

ã
o

 r
e
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n
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S
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À
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re
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 p
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N
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o
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p
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b
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m
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P
e

q
u

e
n
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M
é

d
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G
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n
d

e
 

P
O

N
T

U
A

Ç
Ã
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   0    1 2 3 5  

 
1 

Você tem a mesma oportunidade 
que os seus pares para encontrar 
trabalho? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
2 

Você trabalha tanto quanto os seus 
pares (mesmo número de horas, 
mesmo tipo de trabalho, etc.)? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
3 

Você contribui financeiramente com o 
orçamento domésticio de maneira 
semelhante à de seus pares? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
4 

Você faz visitas (viagens) para fora de 
sua cidade com a mesma freqüência 
que os seus pares (exceto para 
tratamento), p. ex., feiras, encontros, 
festas em cidades próximas? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
5 

 
Você ajuda outras pessoas (p. ex., 
vizinhos, amigos ou parentes)? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 

     
1 2 3 5 
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 para 
você? 

          

 
6 

Você participa de atividades 
recreativas/sociais com a mesma 
freqüência que os seus pares (p. ex., 
esporte, conversas, reuniões)? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
7 

Você é tão ativo socialmente 
quanto os seus pares (p. ex., 
em atividades 
religiosas/comunitárias)? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
8 

Você visita outras pessoas na 
comunidade com a mesma freqüência 
que seus pares 
? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
9 

 
Você se sente à vontade quando 
encontra pessoas novas ? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 
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   0    1 2 3 5  

 
10 

 
Você recebe o mesmo respeito na 
comunidade quanto os seus pares? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
11 

Você se movimenta dentro e fora 
de casa e pela vizinhança/cidade 
da mesma maneira que os seus 
pares? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
12 

Em sua cidade, você freqüenta todos 
os locais públicos (incluindo escolas, 
lojas, escritórios, mercados, bares e 

 
0 
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 restaurantes?           

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
13 

Você tem oportunidade que os seus 
pares de se cuidar (quanto à 
aparência, nutrição, saúde, etc.)? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
14 

 
Em sua casa, você faz o serviço de 
casa? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
15 

 
Nas discussões familiares, a sua 
opinião conta/é importante ? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
16 

Em sua casa, você come junto com as 
outras pessoas, inclusive usando os 
mesmos utensílios, etc.? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
17 

Você participa das principais festas e 
rituais religiosos tanto quanto os seus 
pares? (p. ex., casamentos, batizados, 
velórios, festas religiosas? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 
18 

 
Você se sente confiante para tentar 
aprender coisas novas? 

 
0 

        

 [Se às vezes, não ou irrelevante] Até 
que ponto isso representa um problema 
para 
você? 

     
1 2 3 5 

 

 

TOTAL: 
 

Graus de restrição de participação: 
 
 

Sem restrição 
significativa 

Leve restrição Restrição 
moderada 

Restrição grave Restrição 
extrema 

0 - 12 13 - 22 23 – 32 33 - 52 53 - 90 
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Apêndice F - Formulário de Avaliação de Conhecimento sobre Hanseníase 
 

Responda de acordo com o que você mais acredita que seja a resposta 
correta. Em caso de dúvida, marque a opção que você acredita que mais se 
aproxime com sua percepção sobre a doença: 

1) A hanseníase é causada por: 
a) Uma bactéria 
b) Um fungo 
c) Um parasita 
d) Um vírus 
e) Um desequilíbrio do corpo 
f) Não sei 
g) Um castigo divino 

 
2) Quando você pensa em Hanseníase o que você acredita que possa ou não 

fazer: 
 

a) Separar os talheres e copos; 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

 
b) Beijar; 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 
 

c) Tomar cuidado ao espirrar perto de pessoas; 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

d) Ter relações sexuais; 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

e) Realizar atividade física; 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

 
 

3) Quando você pensa no medicamento, você acredita que terá cura? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

 
 

4) Se respondeu sim, na questão anterior: quando da descoberta do diagnóstico 
de hanseníase e início de tratamento, qual era a sua expectativa de melhora? 
a) No 1º mês 
b) Em até 3 meses 
c) No 1º semestre 
d) Após o término 
e) Não sei 
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5) Marque todas as alternativas que acreditar estarem associadas com os 
sintomas da Hanseníase: 

 
a) dores nas juntas 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 
b) dor no peito 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 
c) dor nas costas 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 
d) manchas na pele 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

e) dormência nos pés e mãos 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

f) inchaço nos pés e mãos 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

g) câimbras 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

h) sensação de formigamento 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

i) dificuldade para segurar objetos 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

j) perda de cílios e sobrancelhas 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

k) formação de caroços no corpo 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

l) sonolência 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 
 

6) Você acredita que esse medicamento melhora seus sintomas? 
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

 
Se sim, quando? 
a) Até 3 meses 
b) Até 6 meses 
c) Até 9 meses 
d) Até 12 meses 
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7) Por quanto tempo será seu tratamento medicamentoso? 
a) 10 anos 
b) 5 anos 
c) 2 anos 
d) Depende do médico 
e) 6 a 12 meses 

 
8) Você acredita que tem reação adversa associada ao medicamento? Quais 

sintomas? ( ) Não sei 
 
 

 

 

 

9) Qual a sua maior dúvida em relação à doença? ( ) Não sei 
 
 

 

 


