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NERI, ECFP. Adesão ao Programa de Controle da Hanse níase: perfil dos 

comunicantes intradomiciliares que comparecem às co nsultas [dissertação]. 

Guarulhos (SP): Universidade Guarulhos; 2009. 

 

RESUMO 

 

 

A adesão dos comunicantes intradomiciliares de pessoas com hanseníase 

ao Programa de Controle da doença é fundamental para a eliminação da 

hanseníase no Brasil. Dessa maneira, o objetivo geral do estudo foi identificar os 

fatores que influenciam a adesão dos comunicantes intradomiciliares de indivíduos 

com hanseníase ao Programa de Controle da Doença. Foram estudados 82 

comunicantes (35±17 anos, 57,3% mulheres, 53,7% não brancos e 52,4% sem 

companheiro) que habitavam há mais de dois anos o mesmo domicílio de pessoas 

com hanseníase, que não tinham comparecido às consultas e nem sido examinados 

no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. Os comunicantes localizados 

em visita domiciliar foram encaminhados para o Programa de Hanseníase e 

responderam a um questionário estruturado sobre aspectos sócio-demográficos, 

hábitos de vida e conhecimento sobre a doença, e à Escala de Lócus de Controle da 

Saúde. Os resultados mostraram que: 1) a maioria dos entrevistados 55 (67,1%) 

realizou consulta médica ou de enfermagem nos últimos 3 anos, por alguma razão 

que não a hanseníase. Dentre os que não realizaram consulta, 27 (32,9%), 25 

(92,6%) referiram como principal razão “não sentir necessidade” e 12 (44,4%) 

referiram se “automedicar”. Todos os entrevistados nunca tinham realizado exame 

preventivo de hanseníase, sendo as principais razões a “falta de orientação” (45,1%) 

e “não achar necessário” (32,1%); 2) a maioria nunca recebeu informações sobre a 

doença durante a visita domiciliar (73,2%), mas 35 (42,7%) já tinham ouvido falar 

sobre hanseníase, principalmente entre parentes e amigos (100,0%) e em consulta 

médica, posto de saúde ou por profissionais de saúde (94,3%); 3) 45 (55%) 

indivíduos aderiram ao Programa após receberem novos esclarecimentos sobre a 

doença; 4) as mulheres foram mais aderentes (75,6%) assim como os indivíduos 

sem companheiro (60%), p<0,05; 5) houve uma tendência do grupo que aderiu a 

fazer mais consultas (75,6%); a fazer mais uso de medicamentos (31,1%) e a 



Resumo |. 

 

VIII 

apontar o aparecimento de manchas no corpo (26,7%). Além disso, o grupo que 

aderiu apresentou mais história familiar de Diabetes e Doenças do Coração, sendo 

que ambos os grupos apresentaram equitativamente história familiar para 

Hanseníase; 6) 12 (14,6%) comunicantes não haviam recebido nenhuma dose da 

vacina BCG, e desses, apenas 3 (3,7%) aderiram ao Programa e foram vacinados; 

7) As médias e os desvios-padrão dos domínios da Escala de Lócus de Controle da 

Saúde foram semelhantes, sendo que o lócus de controle interno apresentou a 

maior média (22,68) e lócus de controle externo-acaso a menor (16,70). Houve 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre comunicantes aderentes e 

não aderentes somente nas questões “Eu esqueço de comparecer as consultas” do 

domínio “Externalidade-outros poderosos para a saúde” que mostrou que aderentes 

concordam mais com esse item (77,8%) do que os comunicantes não aderentes 

(59,5%), e “Minha saúde é principalmente uma questão de sorte ou azar” do domínio 

“Externalidade-Acaso para a saúde” em que 73,3% dos comunicantes aderentes e 

56,8% dos não aderentes concordaram com essa questão. Conclui-se que gênero e 

situação conjugal foram fatores determinantes para o comparecimento às consultas 

dos comunicantes de hanseníase. Informação e esclarecimento são fundamentais 

para aumentar a adesão de comunicantes ao acompanhamento. 

 

Descritores: Hanseníase, Adesão, Comunicantes Lócus de Controle da Saúde.  

 



Abstract | 

 

IX 

NERI, ECFP. Adherence to Leprosy Control Programme:  profile of 

interconnecting intradomiciliares who attend querie s [dissertation]. Guarulhos 

(SP): Guarulhos University; 2009.  

 

ABSTRACT 

 

 

The adherence of the family to with  individuals with leprosy control 

programme is crucial to disease the eradication of leprosy in Brazil. In this way, the 

goal of the study was identify factors not notifying intradomiciliares of adherence of 

patients with leprosy to leprosy control program. Have been studied 82 

interconnecting (35 ± 17 years, 57.3% women, 57,3% no white  and 52,4% without 

Companion) living for more than two years the same domicile of individuals with 

leprosy and who  had not been examined in the period from  January 2004 to 

December 2006. The home visit interconnecting located in answered  to a structured 

questionnaire with  socio-demographic issues, lifestyle and knowledge about the 

disease and were forwarded to the program of leprosy. The results showed that: (I) 

the majority of respondents (67.1%) held nursing and medical consultation over the 

last  three years, for any reason other than leprosy. Among those who do not have 

done (32.9%), almost all indicated main reason "don't feel need" (92.6%), followed by 

self medication (44.4%). All respondents said, have never performed leprosy 

preventative examination , being the main reasons the "lack of guidance" (45.1%) 

and "do not find it necessary" (32.1%); (2) the  most people never received 

information about the disease during the home visit  (73,2%), but 42.7% already had 

heard about leprosy, mainly among relatives and friends (100,0%) and medical 

consultation, health or health professionals (94,3%); (3) 55% of individuals studied 

joined to  the programme after receiving further clarification about the disease; 4) 

women were more members (75,6%) as well as individuals without companion 

(60%), p < 0.05; 5) there was a trend of group that adhered to do more appointments  

(75,6%)  than of the Group that didn’t   adhere to make more use of medicines 

(31.1%) and to submit more spots in the body (26,7%). In addition, the Group joined 

has tended to present more family history of diabetes and heart disease, being  that 

both groups showed  family history to leprosy; 6) 12 (14.6%) of interconnecting had 
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not received any dose of vaccine BCG, and of these, only 3 (3.7%) have joined the 

programme and have been vaccinated; 7) and standard deviation of the domains of 

health control, UA Uzhhorod were similar, and the internal control presented the 

highest average (22,68) and external control-the minor (16,70). There were 

differences statistically significant (p < 0.05) between accession and not notifying 

members only in matters "I forget to attend the appointment" domain "externality-

other powerful health" which showed that members agree more with this item 

(77,8%) than acceding not notifying (59.5%), and "My health is primarily a matter of 

chance or gambling" domain "externality-chance to health" notifying 73,3% of 

Members agreed with this issue against 56.8% of non-members. It is concluded that 

gender and marital situation were determining factors for accession interconnecting 

leprosy treatment. Information and clarification are key to increase the membership of 

interconnecting monitoring. 

  

Descriptors: leprosy, notifying leprosy, adherence.  
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NERI, ECFP. Adherencia al Programa de Control al Le pra: perfil de los 

comunicantes intradomiciliares que asisten a consul tas [disertación] 

Guarulhos (SP): Universidad de Guarulhos; 2009. 

 

RESUMEN 

 

 

La adherencia de los comunicantes intradomiciliares de la gente con 

hanseníase al programa del control de la enfermedad es básica para la eliminación 

del hanseníase en el Brasil. De esta manera, el estudio objetivo general era 

identificar los factores a él que influencia la adherencia de los comunicantes de los 

intradomiciliares de individuos con hanseníase al programa del control de la 

enfermedad. 82 comunicantes habían sido (35±17 los años no blancos, 57.3% 

mujeres, 53.7% y 52.4% sin el amigo) ese estudiado ellos habitaron más que dos 

años el mismo domicilio de la gente con hanseníase, que no habían aparecido a las 

consultas y ni examinado en el período de enero de 2004 el diciembre de 2006. Los 

comunicantes situados en visita domiciliaria habían sido dirigidos para el programa 

de Hanseníase y habían contestado a un cuestionario structuralized en aspectos 

socio-demográficos, hábitos de la vida y conocimiento en la enfermedad, y a Escala 

de Lócus de Controle de la salud. Los resultados habían demostrado eso: 1) la 

mayoría de los 55 entrevistados con (67.1%) llevó con la consulta médica o del 

cuidado en último los 3 años, por alguna razón ese no él hanseníase. Entre ése que 

no habían llevado con la consulta, 27 (32.9%), 25 (92.6%) se habían relacionado 

mientras que la razón principal “de no sentir necesidad” y 12 (44.4%) se había 

relacionado si “con automedicar”. Todos nunca entrevistados con habían llevado a 

través de la examinación preventiva del hanseníase, siendo las razones principales 

la “carencia de la orientación” (45.1%) y “de no encontrar necesario” (32.1%); 2) la 

mayoría nunca recibió la información sobre la enfermedad durante la visita 

domiciliaria (73.2%), pero 35 (42.7%) habían oído ya para hablar en hanseníase, 

principalmente entre los parientes y los amigos (100.0%) y en la consulta médica, fila 

de la salud o para los profesionales de la salud (94.3%); 3) 45 individuos (del 55%) 

habían adherido al programa después para recibir nuevas clarificaciones en la 

enfermedad; 4) las mujeres habían sido más adherentes (75.6%) así como los 
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individuos sin el amigo (el 60%), p< 0.05; 5) tenía una tendencia del grupo que 

adhirió para hacer más consultas (75.6%); para hacer más medicina para utilizar 

(31.1%) y para señalar el aspecto de puntos en el cuerpo (26.7%). Por otra parte, el 

grupo que adhirió presentó una historia más familiar de la diabetes y Doenças del 

corazón, siendo que ambos los grupos habían presentado la historia familiar para 

Hanseníase equitativo; 6) 12 (14.6%) comunicantes unos no habían recibido ninguna 

dosis de la vacuna BCG, y de éstos, sólo 3 (3.7%) habían adherido al programa y 

habían sido vacinados; 7) Los promedios y el desvío línea-estándares de los 

domínios de Escala de Lócus de Controle de la salud habían sido similares, siendo 

que el lócus del control interno presentó el mayor medio (22.68) y el lócus externo-

quizás del control el menor de edad (16.70). Él tenía diferencias significativas 

estadísticas (p< 0.05) entre los comunicantes adherentes y no adherente en las 

preguntas “que me olvido solamente de aparecer las consultas” del dominio 

“Externalidade-otros de gran alcance para la salud” esa él demostró a ese adherente 

convienen más este artículo (77.8%) de cuál está principalmente una cuestión los 

comunicantes no adherentes (59.5%), y “mi salud de la suerte o de la mala suerte” 

del dominio “Externalidade-Acaso para la salud” donde 73.3% de los comunicantes 

adherentes y 56.8% los no adherentes había convenido esta pregunta. Uno concluye 

que la clase y la situación conyugal habían sido factores determinativos para la 

atención a las consultas de los comunicantes del hanseníase. La información y la 

clarificación son básicas aumentar la adherencia de comunicantes al 

acompañamiento. 

Describers: Hanseníase, adherencia, Comunicantes Lócus de Controle de la salud.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. Hanseníase 

 

 

A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, provinda de 

infecção causada pelo bacilo álcool-ácido resistente Mycobacterium leprae, parasita 

intracelular, que apresenta afinidade cutânea e por célula dos nervos periféricos. 

Apresenta longo período de incubação, em média de dois a sete anos 1,2, podendo 

chegar até 20 anos 3. 

Os indivíduos com hanseníase podem ser classificados como 

Paucibacilares e Multibacilares. Os paucibacilares são os indivíduos que apresentam 

a doença nas formas clínicas indeterminada ou tuberculóide, e possuem poucos 

bacilos, insuficientes para infectar outras pessoas. Têm baciloscopia negativa e 

apresentam menos de 5 lesões de pele e nenhum ou apenas um tronco nervoso 

acometido. Por outro lado, os Multibacilares, que podem ser agrupados como 

Virchowianos e Dimorfos, apresentam uma grande quantidade de bacilos, têm 

baciloscopia positiva, constituindo a forma contagiosa da hanseníase. Esses 

indivíduos apresentam mais de 5 lesões de pele e mais de um tronco nervoso 

acometido, sendo que os não tratados são considerados fontes de transmissão e 

infecção 1. 

Doença conhecida desde os primórdios dos tempos, inclusive sendo 

citado pela Bíblia em vários livros (Lev. 13:2; Num. 12:10; Deu. 24: 8) 4 como lepra, 

que na época imprimia imoralidade, pecado e transgressão, era considerada como 

uma enfermidade de punição divina. Também tem referências que datam de 600 

a.C, procedente da Ásia, que juntamente com a África podem ser consideradas o 

berço da doença; doença esta que até os dias de hoje segrega o seu portador 5 e 

mesmo com toda a veiculação de informações, inclusive sobre o tratamento, a 

hanseníase continua sendo uma doença que ainda mantém um caráter 

extremamente estigmatizante. 

No Brasil, país que dentro do prisma mundial coloca-se hoje em segundo 

lugar no quadro de endemia da hanseníase, supõe-se que seu surgimento teve 
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origem no Brasil-Colônia pelos portugueses, principalmente os açorianos e, 

posteriormente, pelos escravos africanos 6.  

Antigamente, os portadores de hanseníase eram segregados em locais 

separados de suas famílias e funções, sendo automaticamente expurgados da 

sociedade 6, passando a viver sem identidade e endereço, eram vistos de modo 

“diferente” perante a sociedade e permaneciam no mundo como se fossem sombras 

a vagar. 

Em 1916, o sanitarista Emílio Ribas, então diretor do Serviço Sanitário, 

opôs-se ao isolamento insular utilizado até então e propôs a criação de asilos 

colônia em áreas salubres e de fáceis recursos, localizadas próximas às cidades, 

sendo o precursor desse plano que até recentemente serviu de base para o controle 

da hanseníase no território nacional. Inaugurou-se assim, em 1928, o primeiro 

hospital modelo no campo de Santo Ângelo em São Paulo e efetivou-se a legislação 

que precedeu a criação do então denominado “Departamento de Profilaxia da Lepra” 

(DPL) em 1935 6.  

Posteriormente, no ano de 1969, a reforma administrativa da Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo extinguiu o DPL e criou a Divisão de 

Hansenologia e Dermatologia Sanitária, ligada ao Instituto de Saúde, e os antigos 

sanatórios foram transformados em Hospitais de Dermatologia Sanitária 6.  

O atendimento ao indivíduo com hanseníase passou para as Unidades da 

Coordenadoria de Saúde da Comunidade e em 1970 foi abolido oficialmente o termo 

“lepra” e toda sua derivação na terminologia oficial da Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo. Posteriormente foi estendido por ato do governo federal a todo 

o Brasil 7.  

Em 1976, desenvolveu-se o Subprograma de Controle da Hanseníase 

que promovia junto à população de cada uma de suas áreas de abrangência, ações 

integradas visando à redução de riscos de infecção e morbidade por hanseníase 8.  

Este sistema foi paulatinamente inserido na Grande São Paulo numa 

tentativa de implantar uma política integrada de controle de uma doença 

milenarmente segregada, tanto pela população, quanto pelos órgãos de saúde e 

instituições médicas oficiais e não oficiais. 

Começaram assim as diretrizes de regionalização do sistema de 

integração de atividades ao nível de Centros de Saúde, fundamentadas em ações 

dinâmicas e integradas. 
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1.2. Aspectos Epidemiológicos  

 

 

As formas paucibacilares da hanseníase são pouco importantes como 

fonte de transmissão devido a sua baixa carga bacilar. Entretanto, as formas 

multibacilares constituem o grupo contagiante, por terem uma carga bacilar de 10 

milhões de bacilos presentes na mucosa nasal, número que se mantém enquanto 

não se inicia o tratamento específico, acarretando preocupação constante com 

exame e acompanhamento dos comunicantes íntimos dos indivíduos acometidos, 

devido ao longo período de incubação da doença que atinge ambos os sexos, com 

predominância masculina 1.  

A principal e mais freqüente via de transmissão é a via aérea superior, 

sendo o trato respiratório a mais provável entrada do bacilo no corpo, e a mesma via 

de eliminação no meio ambiente 1,9. Entretanto, também são descritas outras formas 

menos freqüentes de eliminação do bacilo, por meio de contato direto com 

secreções nasais, leite materno, esperma, saliva, suor, lágrima e lesões ulceradas 

de pele e mucosa nasal, porém não possuem tanta importância na disseminação da 

doença 10,11
. 

Estudo realizado por Hatta et al 12 mostrou que pessoas altamente 

infectadas em período de eliminação de secreção nasal, em locais fechados, podem 

contribuir para o aumento da doença, contaminando os contatos domiciliares e 

vizinhos.  

Até o ano de 1985, 122 países ainda tinham a hanseníase como um 

problema de saúde em caráter epidemiológico 13. Desde então o Brasil vem 

promovendo ações voltadas para o controle da doença e, em 1999, ratificou-se o 

compromisso de eliminá-la até o ano de 2005 1, condição esta que não foi atingida, e 

uma nova data, 2011, foi determinada 14. 

No início de 2005, países como Angola, República Centro-África, 

República Democrática do Congo, Índia, Madagascar, Moçambique, Nepal, 

República Unida da Tanzânia e o Brasil ainda não tinham atingido a meta de 

eliminação da hanseníase. A tabela 1 mostra a evolução do número de casos em 

2003 e 2004. 
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Tabela 1. Distribuição dos países que não alcançaram a meta de erradicação da 
hanseníase no início de 2004. 

Países  

Nº de casos 

detectados no 

início de 2003. 

Nº de casos 

detectados em 

2004. 

Índia 367.143  265.781 

Brasil 49.206 49.384 

Nepal 8.046 7.549 

República democrática do Congo 7.165  6.891 

Moçambique 5.907 6.810 

República Unida da Tanzânia 5.279 5.420 

Madagascar 5.104 5.514 

Angola 2.933 3.776     

Total 451.325 382.601 

Fonte: OMS - http://www.who.int/lep/Reports/GlobalStrategy 15. 

 

Os dados mostram que a Índia encontra-se em primeiro lugar em número 

de casos de Hanseníase, embora tenha ocorrido redução de mais de cem mil casos 

entre os anos de 2003 e 2004. Esta tendência de queda também foi verificada no 

Nepal e na República Democrática do Congo, mas em menores proporções. O 

Brasil está em segundo lugar em relação ao número de casos detectados e, embora 

a prevalência da doença tenha diminuído significativamente entre 1990 

(18.2/10.000) e 2002 (4.5/10.000) 16; em 2003 e 2004 o número de casos se 

manteve estável, com tendência de alta. A mesma situação pode ser observada na 

República Unida da Tanzânia e em Madagascar. 

Por intermédio do Plano Nacional de eliminação da hanseníase, os 

estados e municípios brasileiros promoveram a limpeza do banco de dados, 

retirando do sistema os indivíduos que não compareceram à consulta nos últimos 2 

anos, caracterizando abandono. Dessa forma, ficaram registrados apenas os casos 

de hanseníase que realmente estavam em curso de tratamento. Essa “limpeza” 

permitiu perceber o aumento na detecção de novos casos, o que indica a 

endemicidade, em virtude da continuidade na transmissão da doença entre as 

populações ou ainda pela detecção tardia de casos 17. Por outro lado, apesar do 

aumento de casos novos, a prevalência da doença vem diminuindo no país, 
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conforme mostrado por Martelli et al. 18 que verificaram declínio na prevalência da 

doença e manutenção na detecção no período de 1983 a 2000 no Brasil. 

Entretanto, Ignot et al 19 realizaram estudo retrospectivo baseado na 

análise de dados secundários de 1303 casos novos de hanseníase notificados entre 

1997 e 2002 na cidade de Palmas/Tocantins, e verificaram redução do registro de 

número de casos novos após 1999.  

As dificuldades apontadas no processo de eliminação da Hanseníase no 

Brasil podem ser atribuídas a diversos fatores como a complexidade do diagnóstico; 

a dificuldade do tratamento e de alguns procedimentos administrativos, como tempo 

de espera para o atendimento e relacionamento inadequado com a equipe de saúde; 

a centralização e verticalização do processo de controle da doença, relacionados às 

dificuldades de acesso ao serviço, falta de participação de gerentes da própria 

Unidade de atendimento para as ações de controle em nível local, e falta de 

agilidade no envio da cópia do prontuário do indivíduo no momento de sua 

transferência; aos sistemas de informação pouco confiáveis, devido à falta de 

atualização dos dados; a percepção negativa da doença por parte da comunidade; e 

ao diagnostico tardio da doença.  

“A intensificação da vigilância epidemiológica nas áreas mais endêmicas 

do país e manutenção de ações efetivas para o controle da doença nas áreas com 

estabilização da endemia, depende de grande mobilização social, incluindo a 

vontade política de todos os gestores, compromisso e motivação dos profissionais 

técnicos e controle social” 20.  

Por ser uma doença crônica, com período de incubação oscilante, a 

melhor medida de controle para se evitar a transmissão e o aumento de novos 

casos, é valorizar o risco epidemiológico dos contatos familiares, realizando exames 

de acompanhamento e a busca ativa de casos antes da detecção da doença. 

Ressalta-se que, segundo a Organização Pan-americana da Saúde, a transmissão 

da hanseníase não tem diminuído porque os serviços de saúde continuam 

realizando o diagnóstico dos casos muito tardiamente, o que tem dificultado a 

interrupção da cadeia epidemiológica da doença 21. 

Vale destacar que, ainda hoje, o Brasil é o único país da América Latina 

que não atingiu os índices estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
16. A tabela 2 apresenta os números de casos novos notificados no Brasil e em São 

Paulo entre os anos de 2004 e 2006.  
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Tabela 2. Casos novos notificados no Brasil, Estado e Cidade de São Paulo nos 
anos de 2004 a 2006. 

Localidade Ano de 2004 Ano de 2005 Ano de 2006 

Brasil 49.384 38.410 44.436 

Estado de São Paulo 2.799 2.706 2.082 

Capital de São Paulo 353 375 278 

Fonte: SINAN – Sistema de Informação de Notificações de Agravos.  

 

A tabela apresentada é preocupante, pois os dados mostram a 

persistência da doença, sem alteração significativa na situação epidemiológica da 

hanseníase nesses três anos, tanto no Brasil como no Estado de São Paulo e sua 

capital. O município de São Paulo, em 2007, detectou 301 casos novos, e 

apresentou índice de detecção de 0,28/10.000 habitantes, parâmetro considerado 

baixo, e dentro do índice preconizado pela OMS (menos de 1 caso para cada 10.000 

habitantes) 20. 

Considerando os diversos estados brasileiros, a figura 1 mostra os 

coeficientes de detecção de casos novos de hanseníase registrados em 2007. O 

estado de Mato Grosso apresentou o mais elevado coeficiente de detecção de casos 

novos do país, 100,27/100.000 habitantes, seguido, nesta ordem, dos estados de 

Tocantins, 93,01/100.000, Rondônia, 74,03/100.000, Maranhão, 68,47/100.000, 

Pará, 62,17/100.000, e Roraima, 55,38/100.000 habitantes 20.  

Esses dados ressaltam a importância de se intensificar a vigilância 

epidemiológica, incrementar a busca dos comunicantes, promover o diagnóstico 

precoce e o monitoramento das incapacidades físicas apresentadas pelos casos já 

diagnosticados tardiamente.  
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Figura 1. Distribuição dos casos de Hanseníase no Brasil. 
Fonte: SINAN/SVS-MS – 2008. 
 

 
1.3. Comunicantes 

 
 

São considerados comunicantes os indivíduos suscetíveis que têm 

contato prolongado com pacientes bacilíferos não tratados, especialmente no 

ambiente domiciliar. Sabe-se que pessoas que convivem com o doente estão 

sujeitas a mais riscos de serem contaminadas do que a população em geral 22.  

Considera-se como “contato intradomiciliar” toda e qualquer pessoa que 

resida ou tenha residido com o doente não tratado nos últimos 05 (cinco) anos 1.  

Conforme explicam Sabrosa et al 23, o domicílio onde os doentes vivem 

não é apenas a menor unidade espacial onde se realiza o processo de transmissão 
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da doença, mas também uma unidade fundamental no estudo de reprodução social, 

na qual se materializam as relações culturais e econômicas dos grupos em sua 

coletividade.  

Vários fatores influenciam o risco de adoecimento, desde características 

ligadas aos casos-índices, até aspectos ambientais e fatores relacionados aos 

próprios contatos atribuindo maior probabilidade de adoecimento ao núcleo familiar 
24. 

Estudo realizado com comunicantes intradomiciliares na cidade de 

Severínia – SP, área considerada de alta endemicidade, avaliou a sorologia de 631 

comunicantes a partir de 5 anos, independente do tempo de convivência com 

indivíduo diagnosticado com hanseníase. Os dados mostraram que 60 (9,5%) 

apresentaram sorologia positiva, dos quais 10 (16,7%) desenvolveram a doença; dos 

571 comunicantes com sorologia negativa, 11 (1,1%) também desenvolveram a 

doença. O presente estudo evidenciou que comunicantes intradomiciliares 

apresentam um risco de adoecimento 27 vezes maior que os indivíduos não 

expostos à doença 25.  

O tratamento da hanseníase é eminentemente ambulatorial e ministrar o 

elemento medicamentoso é fator imperativo, o que torna primordial para o controle 

da endemia, uma investigação ativa de seus pacientes e comunicantes 1.  

A hanseníase tem um potencial incapacitante que, devido ao seu longo 

período de incubação, acaba por acometer o indivíduo em sua faixa etária 

concernente ao período reprodutivo e economicamente ativo, constituindo problema 

de saúde pública que exige uma vigilância resolutiva. 

Por esta razão, a vigilância do contato intradomiciliar é de fundamental 

importância, e consiste na busca sistemática de novos casos entre as pessoas que 

conviveram nos últimos cinco anos com o indivíduo com hanseníase antes do 

tratamento, para que seja adotada medida de prevenção com relação à doença, 

obtendo-se, assim, diagnósticos precoces. 

Estudo realizado com comunicantes de pacientes com hanseníase no 

Reino Unido mostrou que esses indivíduos têm maior probabilidade de adoecimento, 

o que pode estar relacionado à sua suscetibilidade genética e imunológica, 

principalmente nos casos de contato com pessoas com hanseníase sem tratamento, 

habitantes do mesmo domicílio por aproximadamente 1 ano 26.  
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O tratamento do comunicante intradomiciliar de indivíduos com 

hanseníase que, no exame clínico inicial, não apresentam nenhuma suspeita da 

doença, é preventivo e de grande importância. Consiste na vacinação com BCG 

(Bacilo de Calmette e Guerin), composta por bacilos vivos e cepas atenuadas do 

Mycobacterium bovis associados ao gluconato de sódio 27. Esta vacina provoca 

primo-infecção artificial, ocasionada por bacilos não-virulentos, com o objetivo de 

contribuir para aumentar a resistência do indivíduo em face de uma infecção 

posterior, e aumentar sua proteção contra as formas multibacilares da doença 28. 

Além disso, todos comunicantes devem ser acompanhados pelo Programa por um 

período de 2 anos nos casos de contanto com a doença na forma Paucibacilar, e por 

4 anos no caso da forma Multibacilar.  

O tratamento específico da hanseníase é padronizado e realizado 

ambulatorialmente; indivíduos que apresentarem reações adversas aos 

medicamentos do esquema padrão deverão ser encaminhados às unidades de 

referência para avaliação e indicação de esquemas alternativos, como Ofloxacina e 

Minociclina, que é competência das Unidades de Média Complexidade 29. O 

tratamento deverá ser realizado conforme esquema a seguir:  

 
Quadro 1. Esquema Poliquimioterapia Padrão (PQT/OMS) para tratamento da 
Hanseníase. 

Forma da Doença Droga 
Paucibacilar Multibacilar 

Rifampicina 

PQT – 6 doses 
 
Rifampicina 
600 mg uma vez por mês, 
supervisionada, num total de 6 
doses, em até 9 meses  

PQT – 12 doses 
 
600 mg uma vez por mês, 
supervisionada, num total de 12 
doses, em até 18 meses  

Dapsona (DDS)  100 mg uma vez ao dia, auto-
administrada 

100 mg uma vez ao dia, auto-
administrada 

Clofazimina (CFZ)   

300 mg uma vez por mês, 
supervisionada, num total de 12 
doses, em até 18 meses + 100 mg 
em dias alternados ou 50 mg 
diários, auto-dministrada  

Seguimento de 
casos  

Comparecimentos mensais para 
a medicação supervisionada 
num total de 6 a 9 doses  

Comparecimentos mensais para a 
medicação supervisionada, num 
total de 12 a 18 doses  

Fonte: Protocolo de atendimento - MS – 2007. 
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1.4. Adesão 

 

 

Adesão é "um processo comportamental complexo, fortemente 

influenciado pelo meio ambiente, pela situação sócio-econômica, pela falta ou 

escassez de acesso aos serviços de saúde, pela falta de conhecimento da doença e 

dos sintomas, pela falha nas orientações e pelo déficit no acolhimento do indivíduo 

pelos profissionais de saúde. A não-adesão seria um impedimento ao alcance dos 

objetivos terapêuticos podendo constituir-se em uma fonte de frustração para os 

profissionais de saúde" 30.  

Neste sentido o Ministério da Saúde reconhece adesão como um 

processo dinâmico e multifatorial, que estabelece um vínculo do indivíduo com ele 

próprio através das condições comportamentais, compreendendo a importância de 

sua adesão na sua prevenção, no contexto da história da doença e da interação com 

os profissionais de saúde para que se tomem decisões compartilhadas e co-

responsabilizadas 31. 

O Projeto Adesão da OMS adota como definição de adesão a tratamentos 

crônicos, uma fusão de outras duas definições de Haynes 32 e Rand 33 que 

conceituam adesão como "o grau em que o comportamento de uma pessoa 

representado pela ingestão de medicação, o seguimento da dieta e as mudanças no 

estilo de vida, correspondem e concordam com as recomendações de um médico ou 

outro profissional de saúde". 

A adesão tanto a um tratamento medicamentoso, como a um programa de 

assistência aos comunicantes de pacientes com hanseníase, é definida como uma 

colaboração ativa entre o indivíduo, seu médico e demais profissionais da saúde, em 

um trabalho cooperativo para alcançar sucesso na participação ao programa de 

hanseníase 34.  

A adesão dos comunicantes de indivíduos com hanseníase ao Programa 

de Controle da Hanseníase pode ser avaliada pelo comparecimento às consultas 

médicas e de enfermagem; pela realização dos exames específicos de pele e testes 

de sensibilidades; pelo recebimento da vacina BCG e pela participação nas 

orientações para a educação e saúde, sendo que isto não implica em um tratamento 

medicamentoso, ou seja, a simples ingestão de medicamentos, mas sim em 

modificações na mudança do comportamento e no estilo de vida desses indivíduos.  
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Entretanto, de acordo com Dal-Fabbro 35 não há padrão ouro para medir a 

adesão, isto por que a adesão é um fenômeno contínuo e multidimensional, de 

forma que não se podem classificar os indivíduos em “bons” ou “maus” aderentes. 

Acredita-se que na crença comum, o indivíduo sozinho seja responsável pela sua 

própria adesão. O impacto da baixa adesão cresce com o aumento das doenças 

crônicas.  

Mas, no que diz respeito à hanseníase, uma das estratégias mais 

utilizadas para melhorar a adesão aos programas de controle é aquela que comporta 

ações educativas, elucidativas e intrapessoal. Para o comunicante, os informes 

intrapessoal tem esclarecido a relação que uma pessoa tem consigo própria para 

aumentar seu nível de conhecimento, procurando ter auto-consciência, auto-controle 

e auto-motivação para compreender e regular suas emoções e sentimentos 36,37, 

revestindo-se de características próprias para aderir ao programa de hanseníase, 

pois envolve desde a atitude e informações sobre os sintomas e prognósticos, até a 

apresentação do tratamento e dos cuidados preventivos. 

Sabe- se que, mesmo o melhor plano de acompanhamento não obterá 

sucesso sem que os comunicantes de pacientes com hanseníase sigam na íntegra 

as recomendações, e assim possam obter todas as informações até terem sanado 

suas dúvidas 38.  

Gáscon et al 39 em estudo qualitativo realizado para identificar fatores da 

não adesão ao tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, encontraram 

uma rede complexa de questões que englobaram: aspectos relacionados ao medo, 

a “imagem negativa”, a falta de esclarecimento básico sobre a doença e à 

insatisfação do indivíduo, devido às poucas explicações dadas pelo médico. Por isso 

a participação de vários profissionais da área da saúde, com abordagem 

multidisciplinar pode facilitar a adesão do comunicante ao Programa da Hanseníase 

e conseqüentemente aumentar o controle da doença.  

Vale lembrar que a hanseníase é uma doença transmissível, ou seja, é 

causada por um agente biológico específico capaz de produzir a transmissão da 

infecção ou a própria doença infecciosa de uma pessoa infectada, para um 

hospedeiro susceptível, quer direta ou indiretamente por meio do ambiente 40. Desta 

maneira, o Programa de Adesão ao Tratamento da Hanseníase está intimamente 

ligado ao controle da endemia, visto que o indivíduo infectado, contagiante, 

representa a fonte de transmissão do bacilo, que é o agente etiológico da 
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enfermidade. Com o tratamento, o portador da forma contagiosa deixa de transmitir 

o bacilo e assim é interrompida a cadeia epidemiológica 41. Entretanto, no Brasil, os 

dados epidemiológicos mostram que em 2007, a cobertura de controle dos 

comunicantes dos indivíduos com hanseníase, atingiu um índice de apenas 50,5% 
16. 

Estudo realizado em Londrina – PR com o objetivo de analisar variáveis 

relacionadas aos contatos de pacientes com hanseníase atendidos no município 

localizou 3394 contatos, dos quais apenas metade (51%) foi examinada. Destes, 

183 (10,6%) apresentavam algum sinal de hanseníase, sendo que 16 (8,7%) casos 

foram confirmados, 47 (25,7%) foram descartados e 120 (65,6%) não concluíram a 

investigação, ou seja, interromperam o acompanhamento 42. 

Vieira et al. 43 Identificaram 92 contatos entre 2003 e 2004 em Taubaté – 

SP, dos quais 59 (64,1%) eram faltosos. Destes, 36 (61%) foram submetidos à 

consulta de enfermagem no domicílio e verificou-se que 24 (66,6%) referiram não 

adesão ao Programa de Controle por esquecimento e 4 (11,1%) por falta de tempo.  

Tratando-se de adesão em programa de doenças crônicas, é de comum 

acordo entre os autores, que vários fatores interferem na adesão dos indivíduos, 

fazendo com que muitos deixem de aderir ao programa de tratamento e 

acompanhamento por problemas relacionados ao preconceito da própria doença, a 

questões culturais e/ ou religiosas, nível sócio-econômico, medo do diagnóstico, falta 

de informações sobre a doença, dificuldade junto aos serviços de saúde, 

relacionados com falta de facilidades de acesso ao local, tempo de espera, tempo de 

atendimento, relacionamento com a equipe de saúde, hábitos de vida do indivíduo e 

perspectiva de um acompanhamento ou tratamento muito demorado 44,45,46. 

Desta forma, Gusmão & Mion 47, relatam que as definições de adesão 

devem sempre abranger e reconhecer a vontade do indivíduo em participar e 

colaborar com seu tratamento e acompanhamento, o que não é abordado em 

algumas concepções.  

Uma relação de confiança entre o comunicante e o profissional pode ser 

um determinante na adesão ao programa de saúde, visto que quando ambos são 

tratados de forma respeitosa e pessoal, desfazem suas inseguranças, temores e 

ansiedades 48 . 

Os contatos com técnicos de saúde para fornecer informação ao paciente 

e/ ou comunicante sobre a doença, logo no seu início, são apontados como 
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fundamental, pois desta forma eles terão mais subsídios para aderirem ao 

tratamento 48. 

 

1.5. Programa de Controle de Hanseníase 

 
 

A investigação epidemiológica tem como meta interromper a cadeia da 

doença, objetivando identificar a fonte de contágio do doente e descobrir novos 

casos de hanseníase entre as pessoas que mantém convivência no mesmo 

domicílio, contatos intradomiciliares, bem como prevenir a contaminação de outras 

pessoas em contato íntimo por convivência prolongada 49. 

Dentro do país há uma variação epidemiológica bastante importante, que 

coincide com o nível de desenvolvimento da região. Há locais como na área 

amazônica onde ainda se encontra prevalência de hanseníase maior que 20 casos 

por 10.000 habitantes 16 em contraposição ao estado do Paraná, onde o coeficiente 

de prevalência é de 1,48 casos por 10.000 habitantes 50, próximo ao índice aceito 

pela Organização Mundial da Saúde (menos de 1 caso para cada 10.000 

habitantes)51. Considerando esses dados, pode-se afirmar que as áreas 

identificadas com predominância de populações de baixas condições 

socioeconômicas estão normalmente relacionadas à endemia, e em outro extremo, 

associando-se a melhores condições, chega-se até a extinção da doença 48.  

Deve-se considerar também que a expansão das regiões urbanas, 

imputada aos deslocamentos populacionais atribui outros fatores à hanseníase 

como endemia, pois a urbanização da população e o fenômeno de periferização das 

metrópoles constituem-se em cenário demográfico dominante, porém, essa 

expansão não significa necessariamente apreço na distribuição de saneamento, 

instrução e mudança de hábitos, e essas falhas ainda hoje são consideradas como 

fatores que facilitam o aparecimento da hanseníase 52.  

Esta periferização rápida e desordenada das populações cria bolsões de 

carência social e de exclusão, exigindo rápidas e efetivas modificações na estratégia 

de controle de endemias, pois torna muito mais complexo o controle de transmissões 

intra-urbanas. Torna-se, dessa maneira, imperiosa para a eficácia da vigilância 

epidemiológica a obtenção e o fornecimento de informações fidedignas e atualizadas 

sobre a doença 1,51.  
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A vigilância epidemiológica trabalha os processos de saúde-doença em 

suas distribuições, segundo o tempo e espaço, através dos fatores de riscos dos 

agravos à saúde pública, articulando os conhecimentos dos profissionais, com base 

nas normas técnicas; coordenando as ações, realizando diagnóstico, monitoramento 

e avaliando os dados coletados, produzindo informações e novos conhecimentos 

para as intervenções.  

Por esta razão a enfermeira que exerce suas funções neste serviço de 

vigilância, desenvolve atividades de prevenção, combate e controle da doença por 

meio de medidas educativas para os profissionais de saúde, envolvendo-os em 

ações específicas, para que atuem de forma direta ou indireta, desenvolvendo 

medidas preventivas com os comunicantes de indivíduos com hanseníase, 

procurando orientá-los quanto à importância da sua própria observação corporal, na 

procura de manchas na pele, redução ou perda da sensibilidade ao calor e ao tato. 

Incentivá-los e envolvê-los na participação ao Programa de Controle da Hanseníase 

é fundamental para prevenir e bloquear o processo evolutivo da doença, assim como 

evitar suas conseqüências em estado avançado, como as incapacidades físicas. 

A vigilância sanitária exerce controle e fiscalização da normatização de 

procedimentos, promove ações educativas, objetivando a preservação das 

condições saudáveis para a vida e a convivência da população, visando à segurança 

do direito à saúde pública 53. Conta-se aí com três fatores intrínsecos: informação, 

decisão, e ação, sendo que estes fatores proverão o diagnóstico correto para o 

planejamento de atividades necessárias, alocação de recursos e avaliação de 

ações, auxiliando-se mutuamente tanto à comunidade como os técnicos de saúde. 

Estes serviços de vigilância à saúde têm como uma de suas prioridades o 

acompanhamento e controle da hanseníase, visto que a vivência aponta a 

necessidade de se estabelecer estratégias para a orientação, exame, imunização e 

acompanhamento de comunicantes intradomiciliares. A falta de adesão dos 

comunicantes intradomiciliares ao acompanhamento representa uma questão crucial 

para o Programa de Controle da Hanseníase, uma vez que é somente através deste 

caminho que poder-se-á ter um controle sobre os comunicantes de pessoas com 

hanseníase de maneira efetiva. Este procedimento faz-se absolutamente necessário, 

pois, na maioria das vezes, quando é feito o retorno das visitas por parte de um 

técnico de saúde ao endereço dos comunicantes declarados, o número real de 

acometidos é muitas vezes maior do que o informado pelo paciente no momento do 
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seu registro de notificação 54
.
 Esta situação acaba por comprometer as ações de 

prevenção da doença e o acompanhamento dos comunicantes intradomiciliares na 

descoberta de diagnóstico precoce de possíveis novos casos de hanseníase, pois 

existem conviventes que somente procuram o serviço de saúde quando já 

apresentam algum sintoma ou sinal da doença 1, e não como medida preventiva, 

tratando-se de contato íntimo como fonte infectiva, quando este não adere ao 

Programa da Hanseníase. 

Dessa maneira, é imprescindível compreender as razões e os motivos da 

“não adesão” dos comunicantes intradomiciliares de pacientes com hanseníase ao 

Programa de Controle da Hanseníase. 

 

1.6. Escala de Lócus de Controle da Saúde  

 
 

A escala de lócus de controle tem suscitado o desenvolvimento de 

pesquisas em diversas áreas do conhecimento psicológico 55. Esta escala se 

relaciona com a percepção das pessoas sobre a fonte de controle dos 

acontecimentos em que estão envolvidas. 

As tendências observadas resultam nas expectativas individuais de 

alcançar resultados desejados no futuro e está relacionada ao comportamento na 

medida em que esses resultados são percebidos como relevantes para o indivíduo. 

É um modelo que propõe ser a crença do indivíduo (motivação interna ou 

externa) determina a ação a ser tomada. O indivíduo que acredita que os resultados 

são dependentes das ações tomadas, é considerado internamente orientado. Já 

aquele que, geralmente não acredita ou pouco crê na relação entre resultado e ação 

individual, é considerado o indivíduo que tem orientação externa 56. 

O desenvolvimento multidimensional de Lócus de Controle de Saúde 

permitiu verificar que dimensões de controle mais se relacionavam aos problemas 

específicos da saúde, se interno (percepção de que o sujeito controla e é 

responsável pela própria saúde), se externo - outros poderosos (percepção de que 

os profissionais de saúde ou a família detêm o controle da saúde do indivíduo) ou 

externo-acaso (percepção de que a saúde depende do acaso, sorte, azar, ou 

destino) 57. A seguir são colocadas cada sub-escala com seu conceito de itens: 
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Internalidade para a saúde:  o quanto a pessoa acredita que ela própria controla 

seu estado de saúde, avaliada pelas seguintes questões: 

1. Se eu ficar doente, a minha recuperação rápida vai depender do meu 

comportamento. 

6. Eu posso controlar minha saúde. 

8. Quando eu fico doente, normalmente, eu sou o culpado. 

12. A principal coisa que afeta minha saúde é o que eu mesmo faço. 

13. Se eu me cuidar bem posso evitar doenças. 

17. Se eu fizer as coisas certas, eu posso me manter saudável. 

 

Externalidade-outros poderosos para a saúde:  o quanto a pessoa acredita que 

pessoas poderosas controlam seu estado de saúde, avaliada pelas seguintes 

questões: 

03. Para mim, a melhor maneira de evitar doenças é fazer consultas regulares com 

meu médico. 

05. Toda vez que eu não me sinto bem de saúde eu consulto um médico. 

07. Se eu estou doente ou com saúde, minha família tem muito a ver com isso. 

10. Quem controla minha saúde são os médicos. 

14. Não importa o que eu faça, é sempre possível que eu fique doente. 

18. Esqueço de comparecer as consultas. 

 

Externalidade-Acaso para a saúde:  o quanto a pessoa acredita que o acaso 

controla sua saúde, avaliada pelas seguintes questões: 

02. Não importa o que eu faça, se for para eu ficar doente, eu mesmo fico. 

04. Muitas coisas que afetam minha saúde acontecem por acaso. 

09. A sorte é muito importante para eu me recuperar de uma doença. 

11. Minha saúde é principalmente uma questão de sorte ou azar. 

15. Se for meu destino, eu terei saúde. 

16. Se eu fizer as coisas certas, eu terei saúde. 
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É possível calcular o escore de internalidade total (IT), que é uma variável 

derivada dos domínios que avaliam a internalidade. 

 

IT = I - OP + A, onde: 
 2 

I: é o escore de internalidade obtido por meio do domínio ILCS 

OP: é o escore obtido por meio do domínio PLCS 

A: é o escore obtido do domínio ELCS 

 

Vale ressaltar que não há estudos que tenham utilizado essa escala em 

indivíduos com hanseníase ou seus comunicantes. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo Geral: 

 
 

Verificar os fatores que influenciam a adesão dos comunicantes 

intradomiciliares de indivíduos com Hanseníase ao Programa de Controle da 

Doença. 

2.2. Objetivos Específicos:  

 
 
1- Identificar os comunicantes intradomiciliares não examinados de indivíduos com 

hanseníase; 

2- Verificar a taxa de comparecimento às consultas dos comunicantes ao Programa 

de Controle da Hanseníase, após orientação e encaminhamento realizado por 

meio de busca ativa em visita domiciliar; 

3- Descrever as características sócio-demográficas desses comunicantes; 

4- Verificar seu conhecimento sobre a doença e os fatores que influenciam a 

adesão ao Programa de Controle da Hanseníase; 

5- Caracterizar suas crenças ou percepções utilizando a Escala de Lócus de 

Controle da Saúde. 
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3. MÉTODO 
 
 
3.1. Tipo de estudo 

 
 

Trata-se de um estudo transversal, exploratório, descritivo, de campo, 

com abordagem quantitativa dos dados 58,,,59. 

 
3.2. Local de Estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido nas residências cadastradas no Programa de 

Controle da Hanseníase da área da Supervisão Técnica de Saúde Itaquera, 

localizada na área de abrangência da Subprefeitura de Itaquera (Figura 2) e seus 

distritos administrativos, que compreendem os bairros de Itaquera; José Bonifácio; 

Parque do Carmo e Cidade Líder. 

Esta Supervisão Técnica de Saúde está subordinada à Coordenadoria de 

Saúde Leste, localizada no município de São Paulo e atende a uma população não 

flutuante de 525.166 habitantes, conforme dados do Programa de Tabulações 

rápidas que constituem componentes básicos dos Sistemas de informações do 

Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde (TABNET), 

permitindo a publicação dessas informações de saúde dentro de suas intranets e 

sites de internet.  

Vale ressaltar que dentro desta área, somente uma unidade é provedora 

e especializada no atendimento de hanseníase, contando com quadro de 

funcionários devidamente treinados para a especificidade no atendimento do 

Programa de Controle da Hanseníase.  
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Figura 2. Mapa da Coordenadoria de Saúde Leste. Em destaque a Região de 
Itaquera, subdividida em seus quatro Distritos Administrativos. 
 
3.3. População 

 

 

Foram levantados todos os comunicantes intradomiciliares que habitavam, há 

mais de dois anos, o mesmo domicílio de indivíduos com hanseníase antes do 

tratamento no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006; perfazendo um total 

de 108 comunicantes. Desses 82 não tinham sido examinados. 

Após a identificação dos comunicantes registrados na base de dados do 

Sistema Nacional de Agravos Notificados, SINAN (Tabela 3), foi iniciada a busca 

ativa, com a realização de visitas domiciliares. Os comunicantes não registrados 

encontrados nessas residências também foram incluídos no estudo (n=11). 
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Tabela 3. Número e porcentagem de comunicantes encontrados com registro e sem 
registro no Sistema de Informação de Agravos Notificados (SINAN) no período 2004 
a 2006.  
 

Comunicantes não examinados  N % 
Registrados no SINAN 74 100,0 
   
Encontrados com registro  71 95,9 
Encontrados sem registro 11 4,1 
Total 82 100,0 

  Fonte: SINAN – Sistema de Informação de Agravos Notificados 

Foram incluídos no estudo os indivíduos que estavam no domicílio no dia 

da visita, que atenderam aos seguintes critérios de inclusão:  

- indivíduos maiores de 10 anos; 

- Que tinham convívio superior a 2 anos com pessoas com hanseníase antes do 

início do tratamento;  

- Que aceitaram participar do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO I). Para os menores de 18 (dezoito) anos, foi solicitado 

autorização do responsável legal e foram entrevistados juntamente com seu 

responsável; 

Participaram desse estudo 08 comunicantes com idade inferior a 18 anos.  

 

Dentre os 74 comunicantes registrados na Base de dados do SINAN (área 

da Supervisão Técnica de Saúde Itaquera), apenas 3 não foram encontrados em 

suas residências. Do total de 82 comunicantes encontrados e avaliados, foram 

incluídos 11 comunicantes que estavam presentes nos domicílios visitados, mas não 

estavam registrados na Base de dados do SINAN (Tabela 3). Esses dados mostram 

que quase todos os comunicantes intradomiciliares de pacientes com hanseníase 

foram localizados com a realização de busca ativa em suas residências e 

encaminhados ao Programa. Silva et al. 60 revelaram a importância e a preocupação 

de se realizar visita domiciliar para busca ativa, orientação sobre a doença e 

encaminhamento dos mesmos para o serviço de saúde para que sejam examinados. 

Segundo compromisso firmado com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

Brasil comprometeu-se com a eliminação da hanseníase no país. Dessa maneira, as 

ações de saúde para o controle e eliminação da hanseníase são compromisso e 

responsabilidade de todos os serviços de saúde, que devem localizar e examinar 
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todos os comunicantes, evitando o insucesso da adesão ao Programa da 

Hanseníase, contribuindo para o controle da doença no país 61.  

O estudo epidemiológico de contatos revela a dificuldade em se acertar o 

tempo exato de convivência do contato com o caso índice, pois o período de 

incubação do caso índice é considerado desconhecido até o seu diagnóstico, tempo 

em que o contato ficou exposto ao M. leprae sem nenhuma proteção 22. Porém 

Guinto & Rodrigues 62, definiram domicílio como sendo o local de convivência de um 

ou mais casos de pessoas com hanseníase em um período superior a um ano. 

 
3.4. Procedimento de Coleta de Dados  

 
 

Os comunicantes identificados e incluídos conforme critérios 

estabelecidos, responderam a 2 questionários estruturados (ANEXOS II e III) 

aplicados pela própria autora a todos os comunicantes intradomiciliares que se 

encontravam no domicilio no dia da visita, que foi realizada sem aviso prévio. 

Quando o comunicante não era encontrado, foram realizadas até três outras visitas, 

na tentativa de abordá-lo e incluí-lo no estudo.  

Para as visitas domiciliares foram usadas as viaturas da Supervisão de 

Vigilância à Saúde (SUVIS), agendadas previamente. 

Na visita domiciliar foi garantido anonimato das informações para 

proteção sobre possíveis curiosidades de pessoas alheias, dirimindo quaisquer 

dúvidas que porventura ocorressem, evitando-se vazamento de informações e 

garantindo o sigilo do conteúdo dos questionários respondidos. 

Os contatos registrados e não registrados localizados foram 

encaminhados por meio de um impresso identificado como ficha-controle (ANEXO 

IV), construído pela própria autora, para controlar o acompanhamento dos 

comunicantes participantes do estudo no Programa. Este impresso foi preenchido 

em três vias, sendo uma entregue ao comunicante que foi orientado a comparecer a 

uma Unidade Básica de Saúde do seu território de residência para realizar exame 

clínico de pele, receber orientações sobre a doença e a aplicação da vacina BCG; a 

segunda via foi entregue na Unidade de referência de Hanseníase para o controle 

de exame dos comunicantes e a terceira via ficou em poder da pesquisadora para 

acompanhar o controle do comunicante ao Programa de Hanseníase. Essa foi a 
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estratégia de avaliação da adesão do comunicante, comparecimento à consulta 

após orientação. Foi considerado como não aderente o indivíduo que após 90 dias 

de orientação não compareceu à consulta. 

Todo caso novo diagnosticado com hanseníase é notificado por meio da 

ficha de notificação/investigação, acompanhado do número de SINAN. Além do 

paciente, também são registrados na base de dados do SINAN todos os seus 

contatos intradomiciliares para que sejam realizados exames de controle e 

acompanhamento, proporcionando atualização permanente do sistema de 

informações, a partir do nível regional, passando para o nível municipal, estadual até 

a esfera federal.  

Uma vez identificado um indivíduo com hanseníase se inicia o 

acolhimento do paciente e/ou seus comunicantes por parte de todos que realizam o 

atendimento nos diferentes setores da unidade de saúde, de modo a estimular a 

entrada e a adesão do indivíduo para o tratamento e seus comunicantes no 

acompanhamento ao Programa de Controle da Hanseníase. A abordagem deve 

estimular a troca de idéias acerca da doença, crenças e pré-conceitos; forma de 

contágio, cura e importância do envolvimento da família em um possível tratamento, 

incluindo o exame de contatos. 

O paciente com hanseníase é agendado a cada 28 dias, utilizando-se o 

cartão de agendamento, para uso do paciente, onde se registra a data de retorno. 

Para controle da adesão ao tratamento, a unidade utiliza uma ficha de aprazamento. 

No ato do comparecimento do paciente à unidade, o mesmo deve ser submetido à 

consulta por médico e enfermeiro responsáveis pelo monitoramento clínico e 

terapêutico. 

Todos os casos novos detectados são notificados na Ficha de Notificação/ 

Investigação, que deve ser enviada semanalmente ao serviço de vigilância 

epidemiológica da Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera. No acompanhamento 

dos casos em tratamento, deve ser enviado o Boletim de Acompanhamento mensal 

para atualização na base de dados do SINAN. 
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3.5. Instrumento de coleta de dados 

 
 

3.5.1. Questionário de identificação  
 

 

O instrumento de identificação (ANEXO II) é constituído por 34 questões, 

divididas em: identificação pessoal/situação sócio cultural e demográfica/hábitos de 

vida/conhecimento sobre a doença. Para confecção deste instrumento, foi utilizada a 

ficha do Sistema Nacional de Agravos de Notificação 54.  

 

3.5.2 - Escala de lócus de controle da saúde  
 
 

A Escala de Lócus de Controle da Saúde (ANEXO III) foi validada para a 

língua portuguesa em 1995 56. É composta por três sub-escalas, cada uma com seis 

itens, relacionadas às dimensões “Internalidade para a Saúde” (ILCS), 

“Externalidade-Outros Poderosos para a Saúde” (PLCS) e “Externalidade-Acaso 

para a Saúde” (ELCS). 

As respostas são dadas em escala tipo Likert, com cinco níveis: concordo 

totalmente, concordo em parte, indeciso, discordo em parte ou discordo totalmente, 

com valores respectivos de 5, 4, 3, 2, 1. O resultado é fornecido pela soma dos 

valores das respostas escolhidas de cada item dos domínios e indica o grau em que 

o sujeito acredita que ele próprio, pessoas poderosas e o acaso controlam seu 

estado de saúde. Não há pontos de corte. Os escores variam de 6 a 30, valores 

maiores indicam crença mais intensa em uma das fontes: ele próprio, pessoas 

poderosas e o acaso. Esses instrumentos foram pré-testados em quatro 

comunicantes intradomiciliares, os quais não foram incluídos na amostra final deste 

estudo.  

O pré-teste foi realizado para verificar se havia compreensão das 

questões abordadas, familiaridade das respostas, com o intuito de garantir 

linguagem específica para o grupo de entrevistados. Além disso, foi nessa etapa que 

se avaliou o tempo empregado em cada entrevista.  
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3.6. Procedimentos Éticos 

 

 

O presente estudo foi autorizado pela instituição onde foi realizada a 

pesquisa (ANEXO VI), e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Município 

de São Paulo, conforme resolução 196/96 para pesquisas com seres-humanos, sob 

o número de registro 54/08 (ANEXO VII). 

Uma cópia do projeto e de sua aprovação foi encaminhada para o CEP-

UnG para ciência e arquivo. 

 

3.7. Apresentação e Análise de Dados 

 

 

As variáveis classificatórias foram descritivamente apresentadas em 

tabelas de contingência contendo freqüências absolutas (n) e relativas (%). A 

associação entre elas e adesão ao programa foi avaliada com o teste qui-quadrado 

ou teste da razão de verossimilhança ou teste exato de Fisher. 

A variável idade foi apresentada em tabela contendo média, desvio 

padrão, mediana, valores mínimos e máximos, as distribuições segundo a adesão 

foram comparadas com o teste Mann-Whitney. 

Os valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes63. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os dados apresentados neste estudo são os resultados de ações 

desenvolvidas durante, principalmente, a coleta de dados da pesquisa, período em 

que os comunicantes identificados como não participantes do Programa de Controle 

da Hanseníase foram orientados sobre a doença e encaminhados para 

acompanhamento na tentativa de que efetuassem sua adesão ao Programa.  

Os dados serão apresentados em tabelas e figuras contendo as 

características dos comunicantes estudados, adesão ao Programa de Controle da 

Hanseníase e Lócus de Controle. 

Característica dos comunicantes estudados 
 

Tabelas 4 a 7  

 

Adesão ao Programa de Controle da Hanseníase 
 

Tabelas 8 a 12  

Figura 3  

Lócus de Controle 
 

Tabelas 13 a 18 
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4.1 Característica dos comunicantes estudados 

 
 
Tabela 4. Distribuição dos comunicantes em relação às características biossociais. 
São Paulo, 2009. 

Variáveis n(82) % 
Sexo   
Masculino 35 42,7 
Feminino 47 57,3 
   
Etnia   
Branca 38 46,3 
Não branca 44 53,7 
   
Estado civil   
Sem companheiro 43 52,4 
Com companheiro 39 47,6 
   
Escolaridade   
Analfabeto/Lê-escreve 13 15,9 
Ensino fundamental 36 43,9 
Ensino médio 29 35,4 
Ensino superior 4 4,9 
   
Trabalha   
Sim 43 52,4 
Não 39 47,6 
   
Ocupação (n=43)   
Doméstica 21 48,8 
Atividades administrativas e comerciais  16 37,2 
Outros* 6 14,0 
   
Renda familiar (salários mínimos)   
< 1  1 1,2 
> 1 ≤ 5 79 96,3 
> 5 ≤ 10 2 2,4 
   
Idade (anos, média±dp)  35±17 

*Professora (2), auxiliar de enfermagem (1), construção civil (2), operador de equipamento de som (1) 
 

Os dados da tabela 4 mostram que a maioria dos comunicantes 

estudados era do sexo feminino (57,3%), não brancos (53,7%) e sem companheiro 

(52,4%). Vale ressaltar que, em relação à etnia, ninguém se auto-declarou amarelo 

ou indígena.  

Quanto ao sexo, os dados do presente estudo são semelhantes ao 

encontrados na literatura que mostram que as mulheres são o maior número de 
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contatos intradomiciliares e correspondem, em média, a 58% 22,43 dessa população. 

Em relação à etnia e estado civil, os dados do presente estudo são divergentes dos 

encontrados por Matos 22, que avaliou 670 comunicantes intradomiciliares no Rio de 

Janeiro e verificou que 465 (69,4%) eram brancos e 205 (30,6%) não brancos; e 

Femina et al 64, que estudaram 50 comunicantes em São José do Rio Preto, e a 

maioria (62%) eram casados.  

Quanto à escolaridade, apenas 4 (4,9%) possuíam nível universitário, 

sendo que a maioria (79,3%) tinha ensino fundamental (43,9%) ou ensino médio 

(35,4%). Dados semelhantes foram encontrados por Femina et al 64, que verificaram 

que 10% dos estudados eram analfabetos, 58% possuíam ensino fundamental, 26% 

ensino médio e 6% ensino superior.  

Quase a totalidade dos entrevistados 79 (96,3%) referiu renda familiar 

entre 1 e 5 salários mínimos e somente 2 (2,4%) referiram renda acima de 10 

salários, sendo que 21 (48,8%) desses trabalhadores exerciam atividades 

domésticas, conforme quadro de ocupação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 65, seguidos das atividades administrativas e comerciais (37,2%). 

Estas mesmas atividades também têm sido identificadas em outros estudos 66,67, que 

descrevem o trabalho doméstico como a principal atividade laboral entre os 

comunicantes de hanseníase. Entretanto, com a manifestação da doença, muitas 

mulheres perdem seus empregos devido ao preconceito da sociedade e dos 

empregadores que não aceitam dentro de suas famílias uma funcionária portadora 

de hanseníase. 

A idade média dos comunicantes estudados foi de 35±17 anos, com 8 

indivíduos (9,8%) na faixa etária de 12 a 17 anos e 30 (36,6%) na faixa etária de 18 

a 30 anos. De fato a hanseníase pode afetar adultos jovens durante a etapa mais 

produtiva de suas vidas. Nesse sentido, é importante detectar precocemente a 

doença devido ao seu alto potencial de incapacidade física que os comprometem em 

sua fase reprodutiva 68. Estudo semelhante realizado no interior de São Paulo, 

também verificou que a faixa etária predominante entre comunicantes de 

hanseníase é jovem e varia entre 20 e 29 anos (25,%) 43.  
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Tabela 5. Distribuição dos comunicantes em relação às condições de moradia e 
hábitos pessoais. São Paulo, 2009. 

Variáveis n (82) % 
Mudança de residência nos últimos 5 anos   
Sim 30 36,6 
Não 51 62,2 
Não respondeu 1 1,2 
   
Nº de pessoas na mesma residência    
1 a 2 pessoas 8 9,8 
3 a 4 pessoas 56 68,3 
5 ou mais pessoas  18 22,0 
   
Nº de cômodos da casa   
2 a 3 cômodos 33 40,2 
4 a 5 cômodos 32 39,0 
6 cômodos ou mais 17 20,7 
   
Pessoas que dormem no mesmo quarto   
1 pessoa 6 7,3 
2 pessoas 39 47,6 
3 pessoas 20 24,4 
4 ou mais pessoas 17 20,7 
   
Lazer    
Sim 45 54,9 
Não 37 45,1 
   
Uso conjunto de barbeador    
Sim 14 17,1 
Não 68 82,9 
   
Uso conjunto de toalha de banho e rosto    
Sim 34 41,5 
Não 48 58,5 
   
Uso conjunto de escova de dente    
Sim 2 2,4 
Não 80 97,6 

 
Um período crítico para o contato domiciliar é a fase em que o indivíduo 

com hanseníase ainda não iniciou seu tratamento e pode ser potente transmissor da 

doença. Nesse sentido, buscar os comunicantes que não habitam mais a residência 

do hanseniano, mas o fizeram antes do início do tratamento é primordial para o 

controle adequado da doença. A Portaria n° 1.401 ex pedida pelo Ministério da 

Saúde, em 14 de agosto de 199169, determinou para fins operacionais que 

comunicantes intradomiciliares são todas as pessoas que residam ou tenham 
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residido nos últimos cinco anos com o doente sem tratamento. Os dados do 

presente estudo (Tabela 5), mostram que a maioria dos indivíduos entrevistados 

(62,2%) referiu que, nos últimos 5 anos, nenhuma pessoa mudou de sua residência, 

cujo número de moradores esteve na faixa de 3 a 4 pessoas. Por outro lado, 30 

(36,6%) dos entrevistados tiveram pessoas que mudaram de sua residência nos 

últimos 5 anos e não foram registradas, nem examinadas pelo Programa de Controle 

da Hanseníase. A rigor, seria adequado que esses comunicantes fossem localizados 

e examinados para descartar o risco de terem se tornado uma provável fonte de 

infecção. De fato a transmissão da doença ocorre de indivíduo para indivíduo; os 

contatos intradomiciliares constituem-se em fator de risco importante e, 

classicamente, os Programas de Controle da Hanseníase priorizam a vigilância 

desse grupo. Segundo Lastória et al 70 em estudo com 1070 comunicantes 

intradomiciliares, foram encontrados 18 (1,7%) casos novos entre os diversos 

membros da família que compartilhavam o mesmo domicilio, em decorrência da não 

participação ao Programa da Hanseníase. Desta maneira fica evidente a importância 

de se identificar, orientar e acompanhar os comunicantes intradomiciliares. No 

presente estudo, o número de cômodos habitados por esses comunicantes variou 

entre 2 a 3 cômodos (40,2%) e 4 a 5 cômodos (39,9%), embora a maioria (54,9%) 

tenha referido dormir sozinho (7,3%) ou em duas pessoas (47,6%) no mesmo 

quarto; a dormida com 3 (24,4%), 4 ou mais (20,7%) pessoas é considerável e 

totaliza 45,1%. Esse dado chama atenção uma vez que, caso haja um indivíduo 

infectado, o comunicante estará exposto ao bacilo da doença por tempo 

indeterminado e em ambiente fechado. Andrade et al 71 em estudo realizado em 137 

domicílios de indivíduos com hanseníase, verificou que em 63 (45,9%) dessas 

habitações, residiam mais de cinco pessoas numa estrutura física de 2 cômodos, ou 

seja, verdadeiros aglomerados humanos. Neste mesmo estudo, foram examinados 

comunicantes de 115 (84%) domicílios e a hanseníase foi identificada em 5 (4,3%) 

residências, onde foram diagnosticados 5 casos da doença entre comunicantes, 

sendo 3 (52%) classificados como paucibacilares, e 2 (48%) como multibacilares.  

Estudo semelhante realizado em vinte residências encontrou 254 

comunicantes que foram submetidos ao exame dermatológico; desses 55 (21,7%) 

estavam com hanseníase, sendo que 42 (76,4%) tinham parentesco consangüíneo e 

13 (23,6%) tinham convivência no mesmo domicílio, mas não eram consangüíneos 
72. Matos et al 73 reiteram a importância dos exames de comunicantes 
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intradomiciliares e relatam que visitaram 670 comunicantes, dos quais 152 (22,7%) 

foram diagnosticados com hanseníase, sendo 72,2% na forma multibacilar e 27,8% 

na forma paucibacilar.  

Fica evidenciado que os comunicantes que adoeceram nos estudos 

citados se contaminaram a partir do contágio com o caso índice, porém não se tem 

com precisão o tempo do inicio da infecção até o adoecimento, visto que a doença 

tem um longo período de incubação. 

Vale ressaltar que, no presente estudo, nenhum comunicante avaliado 

teve diagnóstico confirmado de hanseníase, mas conforme mostrado, esse é um 

aspecto que ainda provoca bastante preocupação e deve ser abordado nas 

avaliações de saúde dessa população. 

A maioria dos indivíduos (54,9%) referiu praticar alguma atividade de 

lazer, e quanto aos hábitos pessoais, a maioria declarou não usar barbeador 68 

(82,9%), toalha de banho ou rosto (58,5%) ou escova de dente (97,6%) em conjunto, 

o que revela bons hábitos de higiene entre os estudados. Em relação às atividades 

de lazer, Helene e Salum 74
 também observaram que apenas pequena parte dos 

comunicantes avaliados em seu estudo, realizava prática de lazer desenvolvendo 

atividades esportivas ou leituras. Provavelmente esse fato se dá devido ao baixo 

nível sócio-econômico-cultural que caracteriza os indivíduos que possuem 

hanseníase e seus comunicantes. 
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Tabela 6. Distribuição dos comunicantes em relação ao conhecimento sobre a 
doença. São Paulo, 2009.  

Variáveis  n % 
Realizou consulta nos últimos 3 anos (n=82)   
Sim 55 67,1 
Não 27 32,9 
   
Motivo da não realização (n=27)   
Não sentiu necessidade 25 92,6 
Automedica-se 12 44,4 
Tempo de espera 1 3,7 
O problema não era grave 1 3,7 
Atendimento ruim 1 3,7 
   
Exame preventivo de Hanseníase (n=82)   
Não 82 100,0 
   
Motivo da não realização (n=82)   
Falta de orientação 37  45,1 
Não acha necessário 27  32,1 
Falta de tempo/oportunidade 14 17,1 
Medo do resultado 3 3,7 
Vergonha 1 1,2 
   
Informação sobre Hanseníase durante visita domicili ar (n=82)   
Sim 22 26,8 
Não 60 73,2 
   
Já ouviu falar sobre Hanseníase (n=82)   
Sim 35 42,7 
Não 47 57,3 
   
Onde ouviu falar (n=35)   
Entre parentes e amigos 35 100,0 
Em consulta médica/posto de saúde/profissionais de saúde 33 94,3 
Meios de comunicações/escola 3 8,6 
outros 2 5,7 
   
Saberia dizer o que é Hanseníase (n=82)   
Sim 42 51,2 
Não 40 48,8 
   
Sintomas (n=42)   
Manchas na pele 40 95,2 
Dormência na pele 15 35,7 
Dificuldade para pegar objetos 3 7,1 
Dores de cabeça 2 4,8 
Febre e tontura 2 4,8 
Dificuldade para ver as coisas 1 2,4 

 
A tabela 6 mostra que a maioria dos entrevistados (67,1%) realizou 

consulta médica ou de enfermagem nos últimos 3 anos, por alguma razão que não a 

hanseníase. Dentre os que não realizaram 27 (32,9%), quase todos (25) referiram 
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como principal razão “não sentir necessidade” (92,6%), seguido de automedicação 

(44,4%). Todos os entrevistados referiram, ainda, nunca terem realizado exame 

preventivo de hanseníase, sendo as principais razões a “falta de orientação” (45,1%) 

e “não achar necessário” (32,1%). Vieira et al 43 analisaram 36 prontuários de casos 

novos de hanseníase no ambulatório regional de especialidades de Taubaté e 

identificaram 92 (100%) de contatos registrados no Programa de Controle da 

Hanseníase, sendo que 59 (64,1%) eram faltosos, ou seja, não compareceram para 

as consultas no próprio ambulatório. Destes, 36 (61%) foram submetidos à consulta 

de enfermagem no domicilio e relataram o não comparecimento ao Programa de 

Hanseníase por esquecimento e falta de tempo.  

Nascimento et al 75 verificaram que os principais motivos para a não 

adesão ao Programa de Controle da Hanseníase relacionavam-se ao fato dos 

comunicantes se sentirem saudáveis, sem portanto, julgarem necessário o controle 

de saúde e, além disso, não acreditavam na doença. Outro estudo constatou que a 

falta de adesão ao programa ocorria em decorrência de esquecimento, falta de 

tempo, falta de recursos financeiro e desconhecimento sobre a importância do 

controle da doença 76. 

Esses dados são semelhantes aos do presente estudo, onde 14 (17,1%) 

dos comunicantes faltosos justificaram o seu não comparecimento por motivo de 

falta de tempo.  

Sabe-se que dentre as diversas doenças crônicas transmissíveis e não 

transmissíveis os fatores de não adesão assemelham-se. Esse aspecto é mostrado 

em estudo realizado para identificar e avaliar as causas de baixa adesão em 353 

hipertensos que mostrou que os motivos mais apontados foram relacionados aos 

medicamentos: alto custo (89%), tomada várias vezes ao dia (67%) e efeitos 

indesejáveis (54%); à doença, desconhecimento da gravidade da doença (50%) e 

ausência de sintomas (36%); a conhecimentos e crenças: só tomam remédio quando 

a pressão está alta (83%), não cuidam da saúde (80%), esquecem de tomar 

remédios (75%) e desconhecem a cronicidade da doença e suas complicações 

(70%); e a relação médico-paciente: falta de conhecimento para tratar (51%) e 

relacionamento inadequado (20%) 77. 

Embora a hanseníase seja uma doença da antiguidade, ainda é 

desconhecida da população geral. A maioria dos entrevistados (73,2%) nunca 

recebeu informações sobre a doença durante a visita domiciliar, mas 35 (42,7%) já 
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tinham ouvido falar sobre hanseníase, principalmente entre parentes e amigos 

(100,0%) e em consulta médica, posto de saúde ou por profissionais de saúde 

(94,3%).  

Dados semelhantes foram encontrados em estudo realizado com 

escolares em Minas Gerais, onde 47,1% dos estudantes já tinham ouvido falar sobre 

hanseníase e conheciam sua fonte de infecção 78. Entretanto, no referido estudo, 

72,1% dos alunos avaliados desconheciam os sintomas da doença enquanto que, 

no presente estudo, 42 (51,2%) comunicantes referiram saber o que é hanseníase, 

identificando os principais sintomas. Quase todos os entrevistados (95,2%) referiram 

que hanseníase provoca mancha na pele, e 15 (35,7%) disseram que provoca 

dormência. Tal fato talvez seja decorrente de os comunicantes estudados terem 

mais contato com a doença, uma vez que habitam a mesma residência de indivíduos 

infectados. 

Duarte et al 76 também destacaram déficit de conhecimento em 33 (89%) 

dos comunicantes estudados; desses 14 (43%) não compareceram ao serviço de 

saúde para orientação, exame dermatológico e recebimento da vacina BCG, mesmo 

tendo sido visitados pelos profissionais de saúde e terem sido convocados por meio 

de carta; isto dificultou a multiplicação do conhecimento e troca de informação sobre 

a doença entre os comunicantes e profissionais de saúde. Tendo em vista que a 

participação destes indivíduos ao Programa da Hanseníase, se faz necessário para 

o controle preventivo da doença e o recebimento das medidas educativas para o seu 

próprio controle de saúde.   



Resultados e Discussão | 

 

35 

Tabela 7. Distribuição dos comunicantes em relação à história de saúde e familiar. 
São Paulo, 2009. 
Variáveis n(82) % 
Problema de saúde nos últimos 5 anos   
Sim  25 30,5 
Não  57 69,5 
   
Tipos de problemas (n 25)    
Hipertensão 12 48,0 
Diabetes 4 16,0 
Gastrite 3 12,0 
Bronquite 2 8,0 
Cardíaco 1 4,0 
Artrite reumática 3 12,0 
   
Faz uso de medicamentos   
Sim  18 22,0 
Não  64 78,0 
   
Tipo de medicação (n=18)   
Antihipertensivo  9 50,0 
Hipoglicemiante  3 16,7 
Antiácido gástrico 3 16,3 
Broncodilatador  1 5,6 
Cardiotônico  1 5,6 
Antireumático 1 5,6 
   
Apresenta manchas no corpo   
Sim  16 19,5 
Não 66 80,5 
   
Falta de sensibilidade   
Sim  7 8,5 
Não  75 91,5 
   
Dificuldade para pegar objetos   
Sim  1 1,2 
Não  81 98,8 
   
Dificuldade para andar   
Sim  5 6,1 
Não  77 93,9 
   
Antecedentes familiares   
Hanseníase  81 98,8 
Hipertensão  43 52,4 
Diabetes  21 25,6 
Tuberculose  15 18,3 
Doença do coração  16 19,5 
Derrame  10 12,2 
 

Os dados da tabela 7 mostram que 25 (30,5%) comunicantes referiram ter 

apresentado problemas de saúde nos últimos 5 anos, sendo a hipertensão a 



Resultados e Discussão | 

 

36 

principal queixa (48%). Em decorrência disso, dentre os comunicantes que referiram 

fazer uso de medicamentos (22,0%), metade fazia uso de medicação anti-

hipertensiva. Em relação a manchas no corpo, 16 (19,5%) referiram apresentar 

alguma, mas a maioria não tinha falta de sensibilidade (91,5%). Esses sinais são 

preocupantes por se tratarem de indicadores de alerta para a hanseníase. Estudo 

mostrou que, em média, 69% dos comunicantes apresentam manchas no corpo e 

35,3% têm incapacidade física de grau I e II 79. Em relação aos antecedentes 

familiares, quase a totalidade dos pacientes (98,8%) tinham história de hanseníase 

na família, seguido de hipertensão (52,4%), diabetes (25,6%) e tuberculose (18,3%). 

A Hipertensão Arterial constitui um grave problema de saúde pública e é 

um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doença 

cardiovascular, principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo 80. É uma 

doença com prevalência elevada podendo atingir 20 a 30% da população maior de 

18 anos 81. Dessa maneira, os achados do presente estudo condizem exatamente 

com os aspectos já descritos e bem fundamentados na literatura nacional e 

internacional. O mesmo pode ser considerado para antecedentes familiares. Por se 

tratar de população específica e com proximidade comprovada de pessoas com 

hanseníase, esse foi o principal antecedente referido, seguido da hipertensão 

arterial.  
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4.2. Adesão ao Programa de Controle da Hanseníase  

 
 

55%

n=45

45%

n=37
Adere

Não adere

 
Figura 3. Distribuição dos comunicantes que compareceram à consulta do Programa 
de Controle da Hanseníase. São Paulo, 2009. 
 

O exame de comunicantes de pacientes com hanseníase tem sido uma 

ação prioritária da vigilância epidemiológica que tem como uma das suas principais 

atividades acompanhar aqueles que aderem ao Programa, assim como ir a busca 

dos não aderentes. As intervenções para melhorar a adesão ao tratamento 

abrangem, de maneira geral, programas de auto-cuidado que incluem estratégias 

educacionais e comportamentais com abordagem multiprofissional 67. As estratégias 

comportamentais utilizam técnicas como à lembrança e o reforço da importância da 

adesão ao tratamento, medicamentoso ou não. 

Nesse sentido, o presente estudo realizou busca ativa dos comunicantes 

que não freqüentavam o Programa de Controle da Hanseníase e orientou-os com o 

intuito de fornecer conhecimentos sobre a doença e conscientizá-los da importância 

de sua participação no Programa, de forma a contribuir com o controle da doença, 

além de evitar seqüelas futuras decorrentes da hanseníase diagnosticada 

tardiamente.  

Essa ação resultou nos dados apresentados na figura 3 que mostram que 

a maioria dos comunicantes entrevistados (55%) compareceram ao Programa de 

Controle da Hanseníase após serem orientados a fazê-lo; todos foram examinados e 
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vacinados; desses, 8 (17,8%) eram menores de 18 anos e também compareceram 

ao serviço de saúde juntamente com seu responsável legal.  

Entretanto, 37 (45%) continuaram sem acompanhamento. É importante 

salientar que 16 (43,2%) desses comunicantes, residem em área de abrangência de 

Unidade Estratégica de Saúde da Família (ESF), onde o serviço de saúde tem por 

obrigatoriedade assistir as famílias com enfoque na prevenção de doenças e 21 

(56,8%) são moradores de outras áreas sem cobertura de ESF. As Unidades de ESF 

têm como finalidade reconhecer todo seu território de abrangência assim como as 

famílias que nele estão inseridas; prestando assistência integral as pessoas, o meio 

ambiente e os comportamentos interpessoais. Deste modo, pode-se dizer que o 

número de comunicantes que não aderiram ao Programa de Controle da 

Hanseníase e são moradores de área de ESF é elevado, devendo os profissionais 

dessas Unidades utilizar estratégias para examinar esses comunicantes que ainda 

não aderiram ao Programa da doença 82.    

Vale ressaltar que dentre os comunicantes identificados e entrevistados 

12 (14,6%) não haviam recebido nenhuma dose da vacina BCG e desses, apenas 3 

(3,7%) aderiram ao Programa e foram vacinados. Os demais continuam sem 

nenhum controle, o que compromete consideravelmente o compromisso do Brasil 

com o plano de eliminação da doença para o ano de 2011.  

Vieira et al 43 mostraram as dificuldades encontradas com 92 

comunicantes registrados no Programa de Hanseníase no Ambulatório de 

Especialidade de Taubaté, dos quais 59 (61,4%) não aderiram ao programa. A 

mesma constatação foi feita em outro estudo que verificou taxa de não adesão ao 

Programa de Controle da Hanseníase de 80,4% 83. Entretanto, apesar do alto índice 

de falta dos comunicantes ao acompanhamento, estudo realizado no estado de Mato 

Grosso para contribuir com a eliminação da doença avaliou quinze municípios 

prioritários e verificou que o número de contatos não aderentes ao Programa de 

Controle da Hanseníase aumentou significativamente em 11 municípios. 84  

Os níveis de adesão em doenças crônicas são semelhantes e 

sabidamente baixos. Estudo realizado com tuberculosos mostrou níveis de 89,3% 85, 

com hipertensos entre 62% 86 e  75% 87. 

Aderir ao programa significa aceitar as orientações propostas e segui-las 

adequadamente. Vários fatores influenciam na adesão: aspectos bio-psico-sociais, 
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características das orientações, entendimento do comunicante, assim como o 

acolhimento e o relacionamento com a equipe multiprofissional 88.  

A falta de adesão pode acarretar em diagnóstico tardio e aumento de 

seqüelas. Dessa maneira, faz-se necessário a participação e a busca desses 

comunicantes, a fim de introduzi-lo e mantê-lo no programa, para que receba 

informações e assistência preventiva 89.  

A adesão é pior em situações que requerem tratamentos longos, de 

natureza preventiva e quando há necessidade de alteração no estilo de vida 90.  

Sabe-se que aderir ao Programa de Controle da Hanseníase é enfrentar a 

baixa auto-estima decorrente de problemas sociais e familiares. Esse fato reduz a 

adesão e aumenta a demanda de acompanhamento por outros profissionais da 

equipe de saúde, como o assistente social e o psicólogo, para apoio e orientação 

desses indivíduos. 



Resultados e Discussão | 

 

40 

Tabela 8. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
de Controle da Hanseníase em relação às características biossociais. São Paulo, 
2009. 

Variáveis Aderiu 
(n=45) 

Não 
Aderiu 
(n=37) 

P 

 n % n %  
Sexo      
Masculino 11 24,4 24 64,9 <0,001 
Feminino 34 75,6 13 35,1  
      
Etnia      
Branca 19 42,2 19 51,4 0,447 
Não branca 26 57,8 18 48,6  
      
Estado civil      
Sem companheiro 27 60,0 16 43,2 0,047 
Com companheiro 18 40,0 21 56,8  
      
Escolaridade      
Analfabeto/Lê-escreve 07 15,6 06 16,2 0,125 
Ensino fundamental 25 55,6 11 29,7  
Ensino médio 11 24,4 18 48,6  
Ensino superior 02 4,4 02 5,4  
      
Trabalha      
Sim 22 48,9 21 56,8 0,478 
Não 23 51,1 16 43,2  
      
Renda familiar (salários mínimos)      
< 1 - - 01 2,7 0,442 
> 1 ≤ 5 44 97,8 35 94,6  
> 5 ≤ 10 1 2,2 1 2,7  
   
Idade (anos, média±dp) 36±19,4 31,3±14,1 0,453* 

*Mann-Whtney (e os outros valores de p, foram calculados com os testes estatísticos Qui-
quadrado para (sexo, etnia e trabalho); Razão de verossimelhança para (estado civil, 
escolaridade e renda familiar). 

 
A tabela 8 apresenta as características biossociais dos comunicantes que 

aderiram e não aderiram ao Programa de Controle da Hanseníase. Observa-se que 

houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) para sexo e estado civil. As 

mulheres foram mais aderentes (75,6%) assim como os indivíduos sem companheiro 

(60%), solteiros ou viúvos. Os demais aspectos (etnia, escolaridade, trabalho e 

renda familiar) não foram estatisticamente diferentes entre os grupos.  

Estudo realizado com 92 comunicantes de pacientes com hanseníase 

mostrou que as mulheres foram as mais aderentes (58,5%) ao Programa. Este valor 
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é inferior ao encontrado no presente estudo, mas significativamente mais elevado do 

que a adesão entre homens 91. Oliveira e Romanelli 67 mostraram que mulheres 

comunicantes de pacientes com hanseníase procuram mais os serviços de saúde 

que homens. 

De fato, estudos 91,92 têm mostrado que a mulher é mais preocupada com 

o controle de sua saúde, em relação ao homem. Ela é mais participativa, receptiva e 

atenciosa com as orientações, enquanto que o homem é menos participativo e não 

aderente ao Programa de Hanseníase. Esse aspecto se torna preocupante se 

considerarmos os achados de Aquino et al. 93 no Maranhão e de Longo 79 no Mato 

Grosso do Sul, que verificaram que a maioria dos pacientes com hanseníase era do 

sexo masculino, grupo menos participativo no auto cuidado.  

Lana et al 94 enfatizam que o fato das mulheres serem mais aderentes ao 

Programa de Controle da Hanseníase pode ser atribuído aos seus cuidados com a 

estética e com a saúde. De fato, Pierin 95 mostrou que as mulheres são mais 

cuidadosas e zelosas com sua saúde e aderem mais a Programas de prevenção, 

assim como a tratamentos terapêuticos. De maneira geral, estudos têm mostrado 

que a hanseníase tem comprometido mais as pessoas do sexo masculino do que 

feminino 96,97,98.  

As mulheres historicamente são mais atentas e cuidadosas a alterações, 

e suas atitudes tendem a proteger e zelar pela sua família e a si própria.  

Quanto ao estado civil, Figueiredo e Sudo 99 destacam a maior presença 

de casos de hanseníase entre os casados, em comparação aos solteiros. Esses 

mesmos autores verificaram que 15,2% dos comunicantes estudados eram casados 

com pessoas portadoras da doença. Esse aspecto é de fundamental importância 

quando se considera a porcentagem de adesão. Felizmente, estudos têm mostrado 

que os comunicantes que possuem companheiros são mais aderentes ao Programa 

de Controle da Hanseníase, com taxas que variam de 45,9% 93 a 62% 64. Esses 

achados diferem dos encontrados no presente estudo, onde os comunicantes que 

mais aderiram ao Programa de controle não tinham companheiro. 

Embora não tenha havido diferença estatisticamente significativa no que 

diz respeito à renda familiar, sabe-se que, geralmente, tanto comunicantes quanto os 

indivíduos acometidos por hanseníase possuem renda familiar de 1 a 3 salários 

mínimos 98,100,101. Entretanto os estratos do presente estudo não permitiram essa 

constatação.  
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A idade média dos comunicantes aderentes e não aderentes não foi 

diferente estatisticamente. Em ambos os grupos a maioria dos comunicantes 

estavam na segunda e terceira década de vida, dado semelhante ao encontrado por 

Monteiro 102 que verificou que grande parte dos indivíduos com hanseníase são 

acometidos em sua idade produtiva, e que os comunicantes nessa faixa-etária 

aderem menos aos Programas de Controle, o que pode acarretar em complicações 

futuras decorrentes do desenvolvimento da doença, como incapacidade física, 

estigma e repercussão social em seu trabalho, família e sociedade.  

 
Tabela 9. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
de Controle da Hanseníase em relação às condições de moradia. São Paulo, 2009. 

Variáveis Aderiu Não Aderiu  P 
 n  % n  %  
Mudança de residência nos últimos 5 anos       
Sim 16 36,4 14 37,8 0,891 
Não 28 63,6 23 62,2  
Não respondeu  - -   1   1,2  
      
Nº de pessoas na mesma residência       
1 a 2 pessoas   5 11,1  3 8,1 0,151 
3 a 4 pessoas 28 62,2 28 75,7  
5 ou mais pessoas  12 26,7  6 16,2  
      
Nº de cômodos da casa      
2 a 3 cômodos 16 35,6 17 45,9 0,738 
4 a 5 cômodos 18 40,0 14 37,8  
6 cômodos ou mais 11 64,7   6 35,3  
      
Dormida no mesmo quarto      
Sozinho   6 13,3 - - 0,023 
2 pessoas 17 37,8 22 59,5  
3 pessoas 12 26,7   8 21,6  
4 ou mais pessoas 10 22,2   7 18,9  

 
Os dados da Tabela 9 mostram que um número considerável de 

comunicantes que não aderiram ao Programa declarou que habita a mesma 

residência de 2 ou 3 cômodos (45,9%) com 3 ou 4 pessoas (75,7%). Ao se 

considerar o número de pessoas que dormiam no mesmo quarto, o grupo que não 

aderiu ao Programa referiu dividir o cômodo com duas pessoas (59,5%) ao passo 

que no grupo que aderiu houve uma distribuição mais equitativa (p<0,05). Vale 

ressaltar que nenhum indivíduo do grupo que não aderiu ao Programa referiu dormir 

sozinho. Essas informações adquirem relevância ao se considerar o risco de 
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propagação da doença entre esses indivíduos, considerando que a transmissão da 

hanseníase se dá principalmente pela via respiratória, entende-se que as pessoas 

que dormem no mesmo quarto permanecem muitas horas no mesmo ambiente 

fechado, o que aumenta o risco de transmissão. 

Pedrazzane et al 83 estudaram 314 comunicantes não aderentes ao 

Programa de Controle da Hanseníase e verificaram que 67 (21,3%) habitavam 

residências coletivas (com mais de uma família) e 103 (32,8%) residiam em casas 

pequenas com um ou dois cômodos. Vale ressaltar que a superpopulação doméstica 

fornece condições ideais para o contágio pela hanseníase 79. 

Chama atenção que 14 (37,8%) comunicantes não aderentes tiveram 

entre eles outros comunicantes intradomiciliares que mudaram de sua residência 

nos últimos 5 anos, período considerado de risco para o indivíduo que conviveu com 

o paciente com hanseníase antes do tratamento. Esse dado, embora não 

significativo estatisticamente, tem relevância para o controle da doença. Estudo 

realizado por Vieira et al 43 mostrou que 6,5% dos comunicantes não compareceram 

ao Programa de Controle da Hanseníase por terem mudado de residência e/ou de 

cidade.  
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Tabela 10. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
de Controle da Hanseníase em relação aos hábitos pessoais. São Paulo. 2009. 

Variáveis Aderiu Não Aderiu P 
 n % n %  
Prática de Lazer      
Sim 16 35,6 11 29,7 0,576 
Não 29 64,4 26 70,3  
      
Uso conjunto de barbeador      
Sim   8 17,8   7 18,9 0,499 
Não 37 82,2 30 81,1  
      
Uso conjunto de toalha de banho e rosto       
Sim 17 37,8 17 45,9 0,455 
Não 28 62,2 20 54,1  
      
Uso conjunto de escova de dente       
Sim   2 4,4 - - 0,894 
Não 43 95,6 37 100,0  
*Fisher 

 
Os dados da tabela 10 mostram que tanto comunicantes aderentes 

quanto não aderentes tinham hábitos semelhantes em relação a lazer, uso conjunto 

de barbeador, toalha de banho e rosto, e uso de escova de dente compartilhada. 

Embora a maioria dos comunicantes tenha referido não compartilhar toalhas, o uso 

comum foi bastante freqüente, tanto entre aderentes (37,8%) como não aderentes 

(45,9%). Essa situação é bastante complexa e incorre em risco para todos, uma vez 

que se o indivíduo com hanseníase possui alguma lesão, esta poderá ser uma via 

de transmissão do bacilo, principalmente se ele estiver na fase multibacilar da 

doença e ainda não tiver sido diagnosticado.  

Embora os estudos indiquem a via respiratória como o principal meio de 

transmissão da doença 10,101, o contato cutâneo não pode ser descartado; o M. 

leprae pode ser transmitido de uma pessoa para outra por meio das mucosas ou da 

pele, desde que haja solução de continuidade, erosões e fissuras 10.  

Estudo refere, a importância de se valorizar a hanseníase devido às 

influências sofridas pelas condições de vida desta população. Relatos sobre o tema 

já expressavam que muitas variáveis são indicativas de pobreza; de más condições 

de moradia; assim como a falta de higiene 103. Esse aspecto não foi demonstrado no 

presente estudo, onde a maioria dos comunicantes tinha, aparentemente, hábitos 

adequados de higiene. 
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Tabela 11. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
de Controle da Hanseníase em relação à realização de consulta e conhecimento 
sobre a doença. São Paulo, 2009.  

Variáveis  Aderiu Não 
Aderiu 

P 

 N % N %  
Realizou consulta nos últimos 3 anos 
(n=82) 

     

Sim 34 75,6 21 56,8 0,071 
Não 11 24,4 16 43,2  
      
Motivo da não realização (n=27)      
Não sentiu necessidade 11 73,3 14 53,8 0,499 
Tempo de espera - -   1   3,8  
O problema não era grave - -   2   7,7  
Atendimento ruim - -   1   3,8  
Automedica-se  8 26,7   8 30,8  
      
Informação sobre Hanseníase durante 
visita domiciliar (n=82) 

     

Sim 14 31,1  8 21,6 0,334 
Não 31 68,9 29 78,4  
      
Já ouviu falar sobre Hanseníase (n=82)      
Sim 35 77,8 33 89,2 0,171 
Não 10 22,2  4 10,8  
      
Saberia dizer o que é Hanseníase (n=82)      
Sim 22 48,9 20 54,1 0,641 
Não 23 51,1 17 45,9  
      

*Fisher 
 
Os dados da tabela 11 mostram que em relação ao conhecimento sobre a 

doença e realização de consulta nos últimos 3 anos, não houve diferença entre o 

grupo que aderiu e o grupo que não aderiu ao Programa. Entretanto observa-se uma 

tendência do grupo que aderiu a fazer mais consultas do que o grupo que não 

aderiu. Os indivíduos do grupo que aderiu, já realizavam consultas rotineiras para 

seu próprio controle de saúde, mas não para hanseníase, porém com o recebimento 

de novas orientações sobre a doença e a importância do seu acompanhamento, 

atenderam a solicitação, efetuando sua adesão ao Programa. 

Nesse sentido, Waldman et al 104 reforçam a importância da valorização 

de doenças endêmicas, entre elas a Hanseníase, e destacam que as informações 

sobre a doença para os comunicantes são indispensáveis, visto que muitos desses 
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indivíduos sofrem a influencia do baixo nível sócio-econômico e condições de vida 

muito precárias, levando-os ao maior risco do adoecimento.  

Outro dado que chama atenção é que a maioria dos comunicantes, 

aderentes ou não, declararam não ter recebido informações sobre a doença durante 

visitas domiciliares. Porém, logo após o contato pessoal com a pesquisadora, essas 

orientações foram fornecidas e os comunicantes foram novamente encaminhados 

para o serviço de saúde para integração ao Programa. Mas, independente dessas 

informações, a maioria dos entrevistados de ambos os grupos já tinham ouvido falar 

sobre hanseníase, entretanto, quase metade não sabia dizer o que era a doença. 

Estudo realizado por Femina et al 64 constatou que 40% dos 

comunicantes estudados nunca tinham ouvido falar em hanseníase e 44% 

desconheciam as manifestações clínicas da doença, sendo que 14% achavam que 

toda pessoa com hanseníase tinha deformidades e deficiência física. Apenas 2% 

sabiam que a doença provoca manchas na pele e perda de sensibilidade, 10% 

sabiam que a doença é contagiosa e 36% sabiam que os comunicantes 

necessitariam realizar o controle de saúde no programa. Esses dados assemelham-

se aos mostrados no presente estudo e reforçam a dificuldade de se controlar a 

doença.  

Opromolla 105 em estudo realizado com 10.013 indivíduos comunicantes 

com idade maior ou igual a 15 anos, observou que todos os estudados tinham 

conhecimento sobre a hanseníase; 1507 (15,1%) possuíam cartão do centro de 

saúde, sendo que 1501 (99,6%) deles realizavam controle de saúde nos serviços de 

saúde da região, nas mais diversas especialidades, mas não freqüentavam o 

Programa de Controle da Hanseníase.  

Esses aspectos devem ser considerados quando há constatação de que o 

não acompanhamento de comunicantes aumenta o número de doentes. Estudo 

realizado por Longo 79 encaminhou 73 comunicantes que não aderiram ao Programa 

de Controle da Hanseníase para consulta e acompanhamento e identificaram 9,6% 

de casos confirmados com a doença. Da mesma maneira, Brasil Mitie et al 25 em 

estudo com 679 comunicantes não aderentes registrados no Programa em uma 

cidade do interior de São Paulo, localizaram 631 e verificaram que 22 (3,5%) já 

tinham a doença instalada.  

Desta forma, verifica-se que a falta de adesão dos comunicantes ao 

Programa de Controle da Hanseníase tem sido fator facilitador para a disseminação 
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da doença e também tem contribuído para as dificuldades de eliminação da 

hanseníase no país.  

 

Tabela 12. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
de Controle da Hanseníase em relação à história de saúde individual e familiar. São 
Paulo, 2009. 

Variáveis Aderiu Não Aderiu  P 
 n % n %  
Problema de saúde nos últimos 5 anos      
Sim  17 37,8   8 21,6 0,114 
Não  28 62,2 29 78,4  
      
Faz uso de medicamentos      
Sim  14 31,1   5 13,5 0,060 
Não  31 68,9 32 86,5  
      
Tipo de medicamentos       
Hipoglicemiante 2 14,3 1 20,0 0,137 
Antihipertensivo 6 42,9 1 20,0  
Cardiotônico  1 7,1 -  -  
Broncodilatador  1 7,1 -  -  
Antiácido gástrico 1 7,1 2 40,0  
      
Apresenta manchas no corpo      
Sim  12 26,7  4 10,8 0,071 
Não 33 73,3 33 89,2  
      
Falta de sensibilidade      
Sim   4 8,9  2   5,4 0,685 
Não  41 91,1 35 94,6  
      
Dificuldade para pegar objetos      
Sim    1   2,2 -    - 1,000 
Não  44 97,8 55 100,0  
      
Dificuldade para andar      
Sim    1   2,2   4 10,8 0,170 
Não  44 97,8 33 89,2  
      
Antecedentes familiares      
Hanseníase  45 54,9 37 45,1 1,000 
Hipertensão  43 52,4 39 47,6 0,286 
Diabetes  21 25,6 61 74,4 0,077 
Tuberculose  15 18,3 67 81,7 0,310 
Doença do coração  16 19,5 66 80,5 0,071 
Derrame  10 12,2 72 87,8 0,335 

* Fisher 
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Os dados da tabela 12 mostram que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa em 

relação à história de saúde e familiar. Entretanto, alguns aspectos mostram uma 

tendência entre os grupos. Os comunicantes que aderiram ao Programa, tenderam a 

fazer mais uso de medicamentos (p=0,06) e a apresentar mais manchas no corpo 

(p=0,07). Além disso, o grupo que aderiu tendeu a apresentar mais história familiar 

de Diabetes e Doenças do coração. Observa-se que ambos os grupos apresentaram 

equitativamente história familiar para hanseníase. 

No presente estudo, 78,4% dos indivíduos que não aderiram ao programa 

de controle da doença, referiram não ter apresentado nenhum problema de saúde 

nos últimos 5 anos. Entretanto, 4 (10,8%) deles referiram apresentar manchas no 

corpo, 2 (5,4%) dificuldade para andar e perda de sensibilidade, mas nenhum foi, de 

fato, diagnosticado com hanseníase. Destaca-se, ainda, que todos os estudados têm 

antecedentes familiares para hanseníase.  

Oliveira e Romanelli 67 também identificaram antecedentes para 

hipertensão arterial, úlceras gástricas, epilepsia, diabetes, tuberculose, dengue, 

escabiose entre outras doenças. 

Vale destacar que, embora não significativo estatisticamente, o grupo não 

aderente tendeu a apresentar mais antecedentes familiares para doenças crônicas, 

principalmente em relação ao Diabetes (p=0,077) e doença do coração (p=0,071), 

doenças com alta prevalência, sendo comum entre os indivíduos. 
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4.3 Escala de Lócus de controle da Saúde 

 
 
Tabela 13. Distribuição geral dos comunicantes - Escala de Lócus de controle da Saúde. São Paulo, 2009. 
 

Domínios Concordo 
totalmente (5) 

Concordo em 
parte (4) 

Estou 
indeciso (3) 

Discordo em 
parte (2) 

Discordo 
totalmente (1) 

 n % n % n % n % n % 
Internalidade           
1. Se eu ficar doente a minha recuperação rápida vai depender do meu 
comportamento. 

2 2,4% 1 1,2% 1 1,2% 16 19,5% 62 75,6% 

6. Eu posso controlar a minha saúde. 13 15,9% 14 17,1% 2 2,4% 28 34,1% 25 30,5% 
8. Quando eu fico doente normalmente eu sou culpado. 29 35,4% 22 26,8% 3 3,7% 18 22,0% 10 12,2% 
12. A principal coisa que afeta a minha saúde é o que eu mesmo faço. 14 17,1% 10 12,2% 1 1,2% 27 32,9% 30 36,6% 
13. Se eu me cuidar bem posso evitar doenças. 3 3,7% 7 8,5% 1 1,2% 12 14,6% 59 72,0% 
17. Para ter saúde, eu tenho que obedecer ao meu médico. 5 6,1% 8 9,8% 1 1,2% 31 37,8% 37 45,1% 

Externalidade- outros poderosos           
3. Para mim, a melhor maneira de evitar doenças é fazer consultas regulares 
com o meu médico. 

5 6,1% 4 4,9% 5 6,1% 23 28,0% 45 54,9% 

5. Toda vez que eu não me sinto bem de saúde eu consulto um médico. 21 25,6% 13 15,9% 1 1,2% 15 18,3% 32 39,0% 
7. Se eu estou doente ou com saúde, minha família tem muito haver com isso.  28 34,1% 14 17,1% 6 7,3% 19 23,2% 15 18,3% 
10. Quem controla a minha saúde são os médicos. 20 24,4% 23 28,0% 8 9,8% 24 29,3% 7 8,5% 
14. Não importa o que eu faça, é sempre possível que eu fique doente. 21 25,6% 14 17,1% 4 4,9% 15 18,3% 28 34,1% 
18. Esqueço de comparecer as consultas. 57 69,5% 7 8,5% 3 3,7% 6 7,3% 9 11,0% 

Externalidade-acaso           
2. Não importa o que eu faça, se for para eu ficar doente, eu fico mesmo. 48 58,5% 8 9,8% 5 6,1% 13 15,9% 8 9,8% 
4. Muitas coisas que afetam minha saúde acontecem por acaso.  19 23,2% 11 13,4% 12 14,6% 21 25,6% 19 23,2% 
9. A sorte é muito importante para eu me recuperar de uma doença. 33 40,7% 9 11,1% 7 8,6% 19 23,5% 13 16,0% 
11. Minha saúde é principalmente uma questão de sorte ou azar. 54 65,9% 8 9,8% 2 2,4% 12 14,6% 6 7,3% 
15. Se for meu destino eu terei saúde. 33 40,2% 6 7,3% 8 9,8% 15 18,3% 20 24,4% 
16. Se eu fizer as coisas certas, eu terei saúde. 7 8,5% 5 6,1% 2 2,4% 26 31,7% 42 51,2% 
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O lócus de controle é um modelo que propõe que a crença do indivíduo 

(motivação interna e externa) determina a ação e o resultado de uma variável. Os 

indivíduos que acreditam que os resultados ao menos em parte, são dependentes 

das ações tomadas, são considerados internamente orientados. Aquele que tem 

orientação externa geralmente não acredita, ou crê pouco na relação entre resultado 

e ação individual. 

A Escala de Lócus de Controle da Saúde é composta por 18 questões 

distribuídas em três domínios, “Internalidade”, “Externalidade-outros poderosos” e 

“Externalidade-acaso”. O primeiro domínio, “Internalidade”, é formado pelas 

questões 1,6,8,12,13 e17; o segundo domínio, “Externalidade-outros poderosos” é 

formado pelas questões 3,5,7,10,14 e18; e o último domínio, “Externalidade-acaso” 

é composto pelas questões 2,4,9,11,15 e 16. O escore é dado pela somatória das 

respostas em cada domínio e pode variar de 6 a 30, sendo que valores mais altos 

indicam maior relação com determinado domínio. 

Os dados da tabela 13 mostram que para o primeiro domínio 

“Internalidade”, a maioria dos comunicantes não apresentou crença interna, ou seja, 

não acreditou que podia controlar sua saúde. Os resultados mostram que 78 (95,1%) 

dos comunicantes estudados, discordam totalmente ou em parte com a questão “Se 

eu ficar doente a minha recuperação rápida vai depender do meu comportamento”; 

assim como discordam totalmente ou em parte das questões “Eu posso controlar a 

minha saúde” (64,6%), “A principal coisa que afeta a minha saúde é o que eu 

mesmo faço” (69,5%), “Se eu me cuidar bem posso evitar doenças” (86,6%), “Para 

ter saúde, eu tenho que obedecer ao meu médico” (82,9%). Somente na questão 

“Quando eu fico doente normalmente eu sou culpado” houve um maior número de 

comunicantes que concordaram totalmente ou em parte (62,2%).  

No domínio de “Externalidade-outros poderosos”, ficou evidenciado que os 

comunicantes não acreditam que o controle de sua saúde dependia do médico ou 

equipe de saúde, uma vez que a maioria (82,9%) discordou totalmente ou em parte 

da questão “Para mim, a melhor maneira de evitar doenças é fazer consultas 

regulares com o meu médico”. Da mesma maneira, 57,3% dos estudados 

responderam que discordam totalmente ou em parte da questão “Toda vez que eu 

não me sinto bem de saúde eu consulto um médico”. Para as demais questões 

houve um equilíbrio entre as respostas concordo e discordo, exceto para a questão 

“Esqueço de comparecer as consultas” em que 78% dos comunicantes declararam 
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concordar totalmente ou em parte. Os resultados mostram que esse domínio não foi 

prevalente entre os comunicantes. 

Em relação ao domínio “Externalidade-acaso”, os resultados mostraram 

que a maioria dos pacientes acreditava que sua saúde dependia do acaso e do fator 

sorte, o que fica evidenciado pelas questões “Não importa o que eu faça, se for para 

eu ficar doente, eu fico mesmo” em que 68,3% concordaram totalmente ou em parte, 

e “Minha saúde é principalmente uma questão de sorte ou azar” em que 75,7% dos 

comunicantes concordaram totalmente ou em parte. Para as demais questões houve 

um equilíbrio entre as respostas concordo e discordo, exceto para a questão “Se eu 

fizer as coisas certas, eu terei saúde” em 82,9% dos comunicantes concordaram 

totalmente ou em parte.  

A falta de confiança em si próprio evidenciada pelo domínio “Internalidade” 

mostra a necessidade de se criar estratégias de orientação e educação em saúde e 

estímulo ao auto-cuidado de forma que a crença, os hábitos e a cultura dos 

comunicantes não interfiram no cuidado em saúde 45,46. 

Dados divergentes aos encontrados no presente estudo foram mostrados 

por Marques 106 que avaliou pacientes com câncer e verificou “Internalidade” elevada 

com todos os entrevistados respondendo que concordavam totalmente ou em parte 

com a questão “Se eu ficar doente a minha recuperação rápida vai depender do meu 

comportamento”. Neste mesmo estudo no domínio “Extenalidade-outros poderosos” 

88% dos indivíduos entrevistados acreditavam que o controle de saúde também 

dependia dos profissionais de saúde e dos seus familiares. Já no domínio 

“externalidade-acaso” 72% dos pacientes discordaram da questão “Minha saúde é 

principalmente uma questão de sorte ou azar” e 62% da questão “A sorte é muito 

importante para eu me recuperar de uma doença”, o que demonstra que a amostra 

estudada não acreditava que sua saúde dependia do acaso, da sorte ou do destino. 
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Tabela 14. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
no domínio “Internalidade para a saúde”. São Paulo, 2009. 
 

Variáveis Aderiu Não Aderiu  p 
 n % n %  
1. Se eu ficar doente, a minha recuperação 
rápida vai depender do meu comportamento 

     

Concordo totalmente 1 2,2 1 2,2 0,254 
Concordo em parte 1 2,2 0 0,0  
Estou indeciso 0 0,0 1 2,2  
Discordo em parte 6 13,3 10 27,0  
Discordo totalmente 37 82,2 25 67,6  
      
6. Eu posso controlar minha saúde      
Concordo totalmente 8 17,8 5 13,5 0,486 
Concordo em parte 10 22,2 4 10,8  
Estou indeciso  1 2,2 1 2,7  
Discordo em parte 12 26,7 16 43,2  
Discordo totalmente 14 31,1 11 29,7  
      
8. Quando eu fico doente normalmente eu sou 
culpado 

     

Concordo totalmente 18 40,0 11 29,7 0,172 
Concordo em parte 11 24,4 11 29,7  
Estou indeciso 3 6,7 0 0,0  
Discordo em parte 7 15,6 11 29,7  
Discordo totalmente 6 13,3 4 10,8  
      
12. A principal coisa que afeta minha saúde é o 
que eu mesmo faço  

     

Concordo totalmente 8 17,8 6 16,1 0,266 
Concordo em parte 8 17,8 2 5,4  
Estou indeciso 0 0,0 1 2,7  
Discordo em parte 15 33,3 12 32,4  
Discordo totalmente 14 31,1 16 43,2  
      
13. Se eu me cuidar posso evitar doenças      
Concordo totalmente 2 4,4 1 2,7 0,592 
Concordo em parte 3 6,7 4 10,8  
Estou indeciso 1 2,2 0 0,0  
Discordo em parte 5 11,1 7 18,9  
Discordo totalmente 34 75,6 25 67,6  
 
17. Se eu fizer as coisas certas, eu posso me 
manter saudável. 

     

Concordo totalmente 2 4,4 3 8,1 0,379 
Concordo em parte 3 6,7 5 13,5  
Estou indeciso 0 0,0 1 2,7  
Discordo em parte 20 44,4 11 29,7  
Discordo totalmente 20 44,4 17 45,9  
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Tabela 15. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
no domínio “Externalidade-outros poderosos para a saúde”. São Paulo, 2009. 
 

Variáveis Aderiu Não Aderiu p 
 n % n %  
3. Para mim, a melhor maneira de evitar doenças 
é fazer consultas regulares com meu médico. 

     

Concordo totalmente 3 6,7 2 5,4 0,923 
Concordo em parte 3 6.7 1 2,7  
Estou indeciso 3 6.7 2 5,4  
Discordo em parte 12 26,7 11 29,7  
Discordo totalmente 24 53,3 21 56,8  
      
5. Toda vez que eu não me sinto bem de saúde 
eu consulto um médico. 

     

Concordo totalmente 11 24,4 10  27,0 0,146 
Concordo em parte 4   8,9   9 24,3  
Estou indeciso 1   2,2   0 0,0  
Discordo em parte 7 15,6   8 21,6  
Discordo totalmente 22 48,9 10 27,0  
      
7. Se eu estou doente ou com saúde, minha 
família tem muito a ver com isso  

     

Concordo totalmente 15 33,3 13 35,1 0,571 
Concordo em parte 9 20,0 5 13,5  
Estou indeciso 2 4,4 4 10,8  
Discordo em parte 9 20,0 10 27,0  
Discordo totalmente 10 22,2 5 13,5  
      
10. Quem controla a minha saúde são os 
médicos.  

     

Concordo totalmente 10 22,2 10 27,0 0,866 
Concordo em parte 13 28,9 10 27,0  
Estou indeciso 4 8,9 4 10,8  
Discordo em parte 15 33,3 9 24,3  
Discordo totalmente 3 6,7 4 10,8  
      
14. Não importa o que eu faça, é sempre 
possível que eu fique doente. 

     

Concordo totalmente 13 28,9 8 21,6 0,521 
Concordo em parte 10 22,2 4 10,8  
Estou indeciso 2 4,4 2 5,4  
Discordo em parte 7 15,6 8 21,6  
Discordo totalmente 13 28,9 15 40,5  
 
18. Eu esqueço de comparecer as consultas.  

     

Concordo totalmente 35 77,8 22 59,5 0,007 
Concordo em parte 6 13,3 1 2,7  
Estou indeciso 0 0,0 3 8,1  
Discordo em parte 2 4,4 4 10,8  
Discordo totalmente 2 4,4 7 18,9  
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Tabela 16. Distribuição dos comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa 
no domínio “Externalidade-Acaso para a saúde”. São Paulo, 2009. 
 

Variáveis Aderiu Não 
Aderiu 

p 

 n % n %  
2. Não importa o que eu faça, se for para eu ficar 
doente, eu mesmo fico.  

     

Concordo totalmente 26 57,8 22 59,5 0,236 
Concordo em parte 4 8,9 4 10,8  
Estou indeciso 4 8,9 1 2,7  
Discordo em parte 9 20,0 4 10,8  
Discordo totalmente 2 4,4 6 16,2  
      
4. Muitas coisas que afetam minha saúde 
acontecem por acaso. 

     

Concordo totalmente 8 17,8 11 29,7 0,716 
Concordo em parte 7 15,6 4 10,8  
Estou indeciso 7 15,6 5 13,5  
Discordo em parte 13 28,9 8 21,6  
Discordo totalmente 10 22,2 9 24,3  
      
9. A sorte é muito importante para eu me 
recuperar de uma doença. 

     

Concordo totalmente 20 44,4 13 35,1 0,311 
Concordo em parte 4 8,9 5 13,5  
Estou indeciso 5 11,1 2 5,4  
Discordo em parte 11 24,4 8 21,6  
Discordo totalmente 4 8,9 9 24,3  
      
11. Minha saúde é principalmente uma questão de 
sorte ou azar.  

     

Concordo totalmente 33 73,3 21 56,8 0,040 
Concordo em parte 6 13,3 2 5,4  
Estou indeciso 0 0,0 2 5,4  
Discordo em parte 5 11,1 7 18,9  
Discordo totalmente 1 2,2 5 13,5  
      
15. Se for meu destino, eu terei saúde.        
Concordo totalmente 18 40,0 15 40,5 0,639 
Concordo em parte 2 4,4 4 10,8  
Estou indeciso 6 13,3 2 5,4  
Discordo em parte 8 17,8 7 18,9  
Discordo totalmente 11 24,4 9 24,3  
 
16. Se eu fizer as coisas certas, eu terei saúde. 

     

Concordo totalmente 3 6,7 4 10,8 0,298 
Concordo em parte 2 4,4 3 8,1  
Estou indeciso 0 0,0 2 5,4  
Discordo em parte 14 31,1 12 32,4  
Discordo totalmente 26 57,8 16 43,2  
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As tabelas 14, 15 e 16 mostram os dados referentes aos domínios 

“Internalidade”, “Externalidade-outros poderosos” e Externalidade-Acaso” dos 

comunicantes que aderiram e não aderiram ao Programa de Controle da 

Hanseníase. Os resultados mostram diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) entre comunicantes aderentes e não aderentes somente nas questões “Eu 

esqueço de comparecer as consultas” do domínio “Externalidade-outros poderosos 

para a saúde” que mostrou que aderentes concordam mais com esse item (77,8%) 

do que os comunicantes não aderentes (59,5%), e “Minha saúde é principalmente 

uma questão de sorte ou azar” do domínio “Externalidade-Acaso para a saúde” em 

que 73,3% dos comunicantes aderentes concordaram com essa questão contra 

56,8% dos não aderentes.  

Esses resultados são surpreendentes uma vez que se esperava 

justamente o contrário, não aderentes referindo esquecer mais de comparecer às 

consultas e acreditando mais que sua saúde é uma questão de sorte ou azar. Talvez 

esse achado seja indicativo de que não aderentes escondem mais as “falhas” ou 

comportamentos não adequados para o seguimento de uma conduta, enquanto que 

os aderentes assumem mais suas faltas. 

É importante destacar que o presente estudo avaliou um grupo que difere 

no quesito sócio-cultural daqueles acompanhados em outros estudos de lócus de 

controle 106,107. Devido a isso esses aspectos devem ser considerados uma vez que 

a literatura mostra que, nas mais diversas culturas, pessoas com nível mais baixo de 

escolaridade tende a ter mais crenças externa em relação à saúde 108,109. 

Almeida et al 110 verificaram em estudo realizado para avaliar as 

condições psicológicas e a qualidade de vida de paciente submetido a Transplante 

de Medula Óssea que ocorreu predominância da não adesão na “ Externalidade-

outros poderosos”. Eles acreditavam que os acontecimentos da vida diária seriam 

atribuídos ao acaso, ao azar, ao destino, à vontade de Deus ou à influência de 

pessoas poderosas. A responsabilidade de sua evolução estava atribuída à equipe 

médica e à crença. Se ocorresse alguma situação de desequilíbrio em sua saúde era 

da vontade de Deus.  
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Tabela 17. Médias, Desvio-padrão, Mediana, Mínimo, Máximo dos domínios da 
Escala de Lócus de Controle da Saúde. São Paulo, 2009. 
 

Domínios n Media  
Desvio 
Padão Mediana Mínimo  Maximo  

       
Internalidade 82 22,68 4,08 22,00 14,00 30,00 
       
Externalidade-outros 
poderosos 82 17,94 4,40 18,00 7,00 27,00 
       
Externalidade-acaso 82 16,70 5,29 16,00 6,00 29,00 
       

 

Os dados da tabela 17 mostram os valores dos domínios da escala de 

lócus de controle da saúde. Observa-se que as médias e os desvios-padrão não 

foram diferentes estatisticamente, embora o lócus de controle interno tenha 

apresentado a maior média (22,68). A internalidade total não pode ser calculada 

porque, para tanto, é preciso haver desfecho, no caso, desenvolvimento de 

hanseníase e, no presente estudo, nenhum contato desenvolveu a doença.    

Estudo realizado por Braga 111 com 75 pacientes coronarianos apresentou 

média elevada de internalidade (25,9).  

Já Kurita & Pimenta 107 em estudo com doentes com dor crônica 

verificaram que em relação ao Lócus de Controle, a maior média na pontuação 

pertenceu à sub-escala “outros poderosos”, revelando que os doentes possuem 

crença maior em fontes externas de poder, ou seja, que pessoas poderosas 

(médico, autoridades, etc.) são responsáveis pelo estado de saúde do indivíduo. A 

crença no “Acaso” foi menor do que na “Internalidade” e “Outros Poderosos”.  

O lócus de controle é um construto criado para explicar a percepção das 

pessoas sobre quem ou o que detém o controle sobre sua vida. Nesse sentido, sua 

determinação pode auxiliar na intervenção em saúde, principalmente por determinar 

e ajudar a direcionar sua abordagem. Essa escala nunca foi utilizada em 

comunicantes ou em pessoas com hanseníase, o que poderia mostrar caminhos que 

ajudassem na adesão desses indivíduos ao Programa de Controle ou ao tratamento 

da doença, uma vez que é sabido que indivíduos que apresentam suas crenças 

predominantemente no controle interno têm mais possibilidade de alcançar uma 

meta do que aquelas pessoas que acreditam ser controladas por fatores externos, 

seja acaso, sorte ou outros poderosos 56.  
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Tabela 18 – Distribuição da Adesão por Escore de Lócus de Controle da Saúde. São 
Paulo, 2009. 

Adesão 
Domínio 
  

Adere 
n=45 

Não adere 
n=37 Valor de p 

Internalidade   0,600 
Media  22,47 22,95  
Mediana 4,01 4,21  
DP 22 23  
Mínimo 15 14  
Máximo 30 30  
    
Externalidade outros poderosos   0,415 
Media  17,58 18,38  
Mediana 4,12 4,73  
DP 18 18  
Mínimo 7 8  
Máximo 24 27  
    
Externalidade acaso   0,742 
Media  16,51 16,92  
Mediana 4,03 6,55  
DP 17 15  
Mínimo 6 6  
Máximo 26 29  

 

 

A tabela 18 apresenta os valores da escala de lócus de controle entre os 

comunicantes que aderiram e os que não aderiram ao Programa de Controle da 

Hanseníase. Os resultados mostram que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos, ou seja, nenhum domínio prevaleceu em relação 

ao outro.  

Estudo realizado com adesão ao tratamento na dor crônica com 30 

pacientes constatou uma baixa adesão ao tratamento, 90% dos estudados não 

foram aderentes ao tratamento, a escala de lócus de controle da saúde não 

apresentou mudança estatisticamente significativa, assim como os escores médios e 

desvio padrão dos domínios; deste modo o lócus de controle da saúde permaneceu 

o mesmo 107. Esse mesmo estudo reforça a importância do indivíduo obter as 

orientações necessárias sobre a doença, para que ele próprio possa realizar as 

mudanças necessárias para a obtenção da adesão ao tratamento, proporcionando 

desta forma uma melhora no lócus de controle da sua saúde.  
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Indivíduos com lócus de controle externo sentem-se menos responsáveis 

pelos resultados do seu tratamento, entendendo que o controle de sua saúde 

depende de si próprio, enfatizando sempre as forças externas como o destino, 

preferindo utilizar-se de situações que lhes facilitem insucessos e resultados que 

dependem muito mais da sorte do que das habilidades pessoais, de modo que a sua 

crença determine a ação a ser tomada 107.  

A omissão de um diagnóstico ou a revelação sobre o controle de saúde, 

pelo próprio doente ou comunicante, leva-o a acreditar que o silêncio pode ser a 

melhor maneira de se confrontar com a possível infecção; a exposição e a revelação 

sobre a doença podem impedir sua convivência com outras pessoas, decisão que 

pode ajudar no enfrentamento e na melhora da adesão do seu acompanhamento no 

Programa, assim como fornecer explicações para outras pessoas; este silêncio pode 

se constituir em uma barreira à adesão 112,113.  
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5.CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados do presente estudo permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 

1) Os dados da área de Supervisão Técnica de Saúde Itaquera mostraram que 

dos 108 comunicantes registrados, 68,5% não tinham sido examinados. 

2) A maioria dos comunicantes estudados era do sexo feminino (57,3%), com 

idade média de 35±7 anos, não brancos (53,7%), sem companheiro (52,4%), com 

ensino fundamental (43,9%), exercia atividades domésticas (48,8%) e com renda 

entre 1 e 5 salários mínimos (96,3%). 

3) 19,5% dos comunicantes apresentavam manchas no corpo e 8,5% falta de 

sensibilidade, mas nenhum deles teve o diagnóstico de hanseníase confirmado 

4) 55% dos comunicantes aderiram ao Programa de Controle da Hanseníase após 

serem orientados  

5) As principais razões para não adesão foram “falta de orientação” (45,1%) e “não 

achar necessário” (32,1%)  

6) As mulheres foram mais aderentes (75,6%) assim como os indivíduos sem 

companheiro (60%), solteiros ou viúvos. 

7) Houve uma tendência do grupo que aderiu a fazer mais consultas (75,6%) do 

que o grupo que não aderiu, fazer mais uso de medicamentos (31,1%) e a 

apresentar mais manchas no corpo (26,7%). 

8) 73,2% dos comunicantes nunca tinham recebido informações sobre a doença 

durante a visita domiciliar, mas 42,7% já tinham ouvido falar sobre hanseníase, 

principalmente entre parentes e amigos (100,0%) e em consulta médica, posto de 

saúde ou por profissionais de saúde (94,3%). 

9) O conhecimento sobre a doença foi satisfatório, 95,2% dos comunicantes 

referiram que hanseníase provoca mancha na pele e 35,7% disseram que provoca 

dormência. 

10) As médias e os desvios-padrão dos domínios da escala de lócus de controle da 

saúde foram semelhantes, sendo que o lócus de controle interno apresentou a maior 

média (22,68) e lócus de controle externo-acaso a menor (16,70).  
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11) Houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre comunicantes 

aderentes e não aderentes somente nas questões “Eu esqueço de comparecer as 

consultas” do domínio “Externalidade-outros poderosos para a saúde” que mostrou 

que aderentes concordam mais com esse item (77,8%) do que os comunicantes não 

aderentes (59,5%), e “Minha saúde é principalmente uma questão de sorte ou azar” 

do domínio “Externalidade-Acaso para a saúde” em que 73,3% dos comunicantes 

aderentes concordaram com essa questão contra 56,8% dos não aderentes. 

 

O Brasil é um país que ao longo de séculos vem tentando buscar maior 

organização de seu sistema econômico, educação e saúde, mas a grande 

dificuldade para a população brasileira, ainda está no recebimento de uma 

assistência à sua saúde de maneira integral. Desta maneira torna-se necessária a 

manutenção da educação permanente e capacitação de equipe multiprofissional, 

para que possam identificar, sensibilizar e examinar todos os contatos de todas as 

pessoas diagnosticadas com hanseníase. 
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6. ANEXOS 

 
 

Anexo I. 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu, Esmeraldina Carlos de Fátima Peixoto Neri, aluna de mestrado em enfermagem da 

Universidade Guarulhos (UnG), estou realizando uma pesquisa intitulada “Perfil dos Comunicantes 

Intradomiciliares que não Aderem ao Programa de Controle da Hanseníase”, cujo objetivo é 

identificar os comunicantes intradomiciliares não examinados; Verificar taxa de adesão; 

Conhecimento sobre a doença; Descrever as características sócio-demográficas e Caracterizar as 

crenças ou percepções,  dos comunicantes intradomiciliares, de pacientes com Hanseníase, da área 

de abrangência da Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera. 

As informações coletadas serão utilizadas como subsídio para realização desse 

trabalho, além de que, com sua participação, estaremos conjuntamente contribuindo para a quebra 

do ciclo epidemiológico da doença.  

Dessa forma, gostaria do seu consentimento para participar deste estudo, respondendo 

as perguntas por meio de questionário. Esta entrevista terá o tempo aproximado de vinte minutos. 

Garanto que será mantido sigilo absoluto referente aos dados de identificação dos 

entrevistados, a sua participação é voluntária e a qualquer momento poderá se retirar deste estudo, 

sem sofrer nenhuma penalização ou prejuízo. 

Os resultados desta pesquisa serão divulgados cientificamente e apresentados por 

escrito, por meio de artigos, apresentados em gráficos e tabelas. 

Agradecemos pela atenção dispensada e colocamo-nos a disposição para qualquer 

esclarecimento pelo telefone 9505-1385, ou com a orientadora Profa. Drª Josiane de Gusmão, pelo 

telefone 6464-1785. 

São Paulo,________ de ______________de  2008. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,______________________________________, abaixo assinado, tendo recebido o 

esclarecimento sobre os objetivos e finalidade e de que não serei identificado, e que será mantido o 

caráter confidencial das informações relacionada ao meu depoimento, consinto em participar da 

pesquisa e responder a entrevista . 

São Paulo,________ de ______________de  2008. 

____________________________________________ 

Assinatura do pesquisado ou responsável 
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Anexo II. 
 
 

Questionário de identificação, situação sócio-cultu ral e demográfica, hábitos de vida e conhecimento s obre a doença 
 

Residência Nº:  
 

Residência:  
(1) localizada  (2) não localizada                   

Nº de Comunicantes Registrados:   Nº de Comunicantes 
Examinados: 

Data: ____/____/____ 
Nº de comunicantes encontrados: 

I. Identificação 
 

1. O Sr. (a) há quanto tempo convive com pessoa com hanseníase? 

(1) 0 a 1 anos     (2) 2 a 3 anos    (3) 4 a 5 anos    (4) 6 a 7 anos      (5) 8 anos e mais 

2. Iniciais: 3. Data de nascimento: 4. Sexo: (1) Masc.     (2) Fem 

5. Etnia: (1) branca  (2) preta  (3)parda (4) 
indígena  (5) amarela  

6. Estado civil: (1) solteiro  (2) casado  (3) 
separado  (4) amasiado  (5) viúvo  (6) divorciado   

7. Nº de filhos: 

8. O Sr. (a) trabalha? (1) Sim     (2) Não.  9.  Em caso afirmativo, em qual horário?  (1) Manhã    (2) Tarde   (3) Noite 

10. Profissão: 10a. Atividade exercida: 

 

II. Situação Sócio-cultural e demográfica 

11. O Sr.(a) estuda?  (1) Sim     (2) Não. Em caso afirmativo, em qual horário:   (1) Manhã  (2) Tarde  (3) Noite 

12. Escolaridade: (1) analfabeto (2) lê-escreve (3) Ensino fundamental (4) Ensino médio (5) Superior   12a. Situação Escolar: (1) completo (2) Incompleto 

 

13. Renda familiar mensal aproximada em salários mínimos:     (1) ≤ 1     (2) > 1 ≤ 5     (3) > 5 ≤ 10     (4) > 10     (5) > 20  
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14. Nestes últimos 05 anos alguém da casa mudou de residência? (1) Sim        (2) Não    

15. Quantas pessoas moram na sua casa?  

(1) mora sozinho  (2) até duas pessoas  (3) de três a quatro pessoas  (4) de cinco a seis pessoas  (5) sete pessoas ou mais 

 

16. Quantos cômodos têm sua casa?  

(1) um cômodo  (2) dois cômodos  (3) três cômodos  (4) quatro cômodos  (5) cinco cômodos  (6) seis ou mais cômodos 

 

17. Quantos dormem em cada quarto? (1) uma pessoa  (2) duas pessoas  (3) três pessoas  (4) quatro ou mais pessoas 

 

18. O Sr.(a) pratica alguma atividade de lazer?   (1) Sim  (2) Não        Qual? __________________________________ 

  

19. O Sr.(a) usa o mesmo barbeador com outras pessoas da casa?  (1) Sim  (2) Não;      Com   quem? 

 

20. O Sr.(a) usa a mesma toalha de banho ou rosto junto com outras pessoas da casa?  (1) Sim     (2) Não;     Com quem? 

 

21. O Sr.(a) usa a mesma escova de dentes junto com outras pessoas da casa?  (1) Sim     (2) Não;     Com quem? 
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III. Conhecimento sobre a Doença 

22. Nos últimos cinco anos o(a) Sr.(a) teve algum problema de saúde?  (1) Sim     (2) Não               Qual? 

 

23. O Sr. (a) faz uso de medicamento?  (1) Sim     (2) Não               Qual? ____________________________________________________ 

 

24. O Sr. (a) realizou alguma consulta com médico ou enfermeira nestes últimos três anos?  (1) Sim    (2) Não 

24a. Se não, por qual motivo? 

(1) Não sentiu necessidade 

(2) Custo do transporte 

(3) Tempo de deslocamento 

(4) Tempo de espera  

(5) O problema não era grave 

(6) O atendimento é ruim 

(7) A família precisava do Sr(a)   

(8) O trabalho não o(a) liberaria 

(9)  Automedicou-se 

(10) Outros 

25. O Sr.(a) já recebeu em sua casa algum profissional da saúde para dar informações sobre hanseníase?  (1) Sim       (2) Não 

 

26. O Sr. (a) já ouviu falar sobre hanseníase?  (1) Sim      (2) Não 

26a. Em caso afirmativo, onde ouviu falar?  

(1) Entre parentes ou amigos  

(2) Durante uma consulta médica  

(3) No posto de saúde 

(4) Por profissionais da Saúde  

(5) Em visita domiciliar   

(6) Em alguma palestra 

(7) No meu trabalho   

(8) No seu meio de transporte   

(9) Por informação de televisão, internet, jornal, 
rádio, revista, outdoor  

(10) outros _____________________ 

 

27. O Sr. (a) saberia dizer o que é hanseníase?  (1) Sim      (2) Não 

27a. Em caso afirmativo, é uma doença que causa: 
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(1) Manchas na pele 

(2) Dores de cabeça 

(3) Causa falta de ar 

(4) Dificuldade para ver as coisas 

(5) Dores nas costas 

(6) Dificuldades para pegar objetos 

(7) Febres e tonturas 

(8) Falta de sensibilidade ou dormência na pele 

(9) Não sei informar 

 

 

28. O Sr. (a) já fez exame para prevenir e hanseníase?  (1) Sim       (2) Não 

28a. Se afirmativo, há quanto tempo?  (1) menos de um ano             (2) mais de um ano 

 

29. Caso não tenha realizado, qual foi o motivo?  

(1) Medo da doença 

(2) Medo do resultado 

(3) Pré-conceito 

(4) Falta de tempo 

(5) Falta de oportunidade 

(6) Falta de orientação 

(7) Vergonha 

(8) Não acha necessário 

   

30. O Sr.(a) já teve ou tem em sua família alguém com alguma destas doenças: (  ) Sim       (  ) Não 

(1) Tuberculose 

(2) Diabetes 

(3) Pressão alta 

(4) Problemas cardíacos 

(5) Hanseníase 

(6) Derrame 

(1.1) Pai/mãe 

(2.1) Pai/mãe 

(3.1) Pai/mãe 

(4.1) Pai/mãe 

(5.1) Pai/mãe 

(6.1) Pai/mãe 

(1.2) Filho 

(2.2) Filho 

(3.2) Filho 

(4.2) Filho 

(5.2) Filho 

(6.2) Filho 

(1.3) Irmão 

(2.3) Irmão 

(3.3) Irmão 

(4.3) Irmão 

(5.3) Irmão 

(6.3) Irmão 

(1.4)Marido/Mulher 

(2.4)Marido/Mulher 

(3.4) Marido/Mulher 

(4.4) Marido/Mulher 

(5.4) Marido/Mulher 

(6.4) Marido/Mulher 

(1.5) Outros_________  

(2.5) Outros_________ 

( 3.5) Outros________ 

(4.5) Outros_________ 

(5.5) Outros________ 

( 6.5) Outros_________ 
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31. O Sr.(a) apresenta alguma mancha no corpo?  (1) Sim      (2) Não 

31a. Em caso afirmativo, quantas manchas?  (1) até cinco      (2) mais de cinco 

 

31b. Quais os locais das manchas? 

(1) Rosto 

(2) Pescoço 

(3) Peito ou barriga 

(4) Braços ou mãos 

(5) Pernas ou pés 

(6) Costas 

(7) Virilhas 

(8) Nádegas 

(9) Sem existência de manchas 

 

32. O Sr.(a) percebe falta de sensibilidade ou dormência em alguma parte do corpo, como se este local estivesse anestesiado?  (1) Sim (2) Não 

32a. Em caso afirmativo, em quais os locais?  

(1) Rosto 

(2) Pescoço 

(3) Peito ou barriga 

(4) Braços ou mãos 

(5) Pernas ou pés 

(6) Costas 

(7) Virilhas 

(8) Nádegas 

 

33. O Sr.(a) sente alguma dificuldade em pegar objetos?  (1) Sim     (2) Não 

 

34. O Sr.(a) sente alguma dificuldade para andar?  (1) Sim                (2) Não 
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Anexo III 
 
 

Escala de Lócus de controle da Saúde. 
 

Este é um questionário que contém 19 frases sobre o que as pessoas pensam e 

fazem sobre sua saúde. Para cada frase o senhor(a) deve dizer se está totalmente 

de acordo, se concorda apenas em parte, se está indeciso, se discorda em parte ou 

se discorda totalmente.Não existem respostas certas ou erradas, o que importa é 

sua opinião pessoal sobre todas as questões. 

 Concordo 
Totalmente 

Concordo 
em parte 

Estou 
indeciso 

Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

01 – Se eu ficar doente, a minha recuperação 
rápida vai depender do meu comportamento. 

     

02 – Não importa o que eu faça, se for para eu ficar 
doente, eu mesmo fico. 

     

03 – Para mim, a melhor maneira de evitar doenças 
é fazer consultas regulares com meu médico. 

     

04 – Muitas coisas que afetam minha saúde 
acontecem por acaso. 

     

05 – Toda vez que eu não me sinto bem de saúde 
eu consulto um médico. 

     

06 – Eu posso controlar minha saúde. 
 

     

07 – Se eu estou doente ou com saúde, minha 
família tem muito a ver com isso. 

     

08 – Quando eu fico doente, normalmente eu sou 
culpado. 

     

09 – A sorte é muito importante para eu me 
recuperar de uma doença. 

     

10 – Quem controla minha saúde são os médicos. 
 

     

11 – Minha saúde é principalmente uma questão de 
sorte ou azar. 

     

12 – A principal coisa que afeta a minha saúde é o 
que eu mesmo faço. 

     

13 – Se eu me cuidar bem posso evitar doenças. 
 

     

14 – Não importa o que eu faça, é sempre possível 
que eu fique doente. 

     

15 – Se for meu destino, eu terei saúde. 
 

     

16 – Se eu fizer as coisas certas, eu terei saúde. 
 

     

17 – Para ter saúde, eu tenho que obedecer ao 
meu médico. 

     

18 – Esqueço de comparecer as consultas. 
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Anexo IV 
 

 

Nome do paciente:___________________________________________________________________
Unidade de referência do tratamento:____________________________      N° SINAN:________________
Endereço:_____________________________ Bairro:______________ D. A_________ Telefone:_________
Forma clinica:_______________       Data/inicio/tratamento: __/__/____   Nº de contatos Encontrados:_______

data/agend.
Compareci
mento

BCG-1ª D BCG-2ªD

Nome do Pesquisador:                                         Data da visita:
Unidade de Referência: UBS Itaquera, Rua Américo Salvador Noveli, 265, Itaquera. Fone: 6286-0015.
Unidade de Realização do Exame: UBS:_____________________________________________________________________________________________________________

Nome dos contados Encontrados Sexo Idade Paremtesco

Tempo de 

convivência

Avaliação Clinica
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Anexo V 
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Anexo VI 
 
 

Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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