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Introdução e objetivos: Hanseníase é uma doença crônica que afeta
principalmente o sistema nervoso periférico. Esta doença é temida por
provocar deformidades e desfiguração. A percepção dessas alterações leva a
discriminação e exclusão social, resultando em sofrimento e interferindo
diretamente em suas vidas pessoais e profissionais. Analisar a percepção
dos facilitadores e barreiras ambientais na participação social em pacientes
com hanseníase através de questões abertas e fechadas

Métodos: Estudo observacional, transversal, abordagem qualitativa e
quantitativa, CAAE - 13327213.4.0000.5546. Os pacientes foram recrutados
no HU e Centro de Especialidades Médicas de Aracaju. Foram utilizadas
entrevista elaborada pelo grupo de pesquisa da CIF da OMS, e avaliações
objetivas com as escalas de Participação e de ambiente (CHIEF). Uma
análise qualitativa da entrevista foi realizada extraindo a percepção das
barreiras e facilitadores da participação social e uma análise quantitativa
(frequências, médias e desvio padrão) das escalas PAR e CHIEF foi
realizada. Os dados quantitativos e qualitativos formam comparados.

Resultado: De acordo com os relatos dos 20 participantes as barreiras
foram o trabalho (n= 6/20), andar - mobilidade (n= 4/20), e o desemprego
(n= 6/20). Os facilitadores mais encontrados foram a relação com amigos
(n= 5/20) e familiares (n= 5/20). Na escala da participação social a média foi
de 23,5 pontos indicando uma restrição leve. Na escala CHIEF os problemas
(barreiras) mais frequentes foram relacionados a temperatura (clima) e
terreno (acessibilidade- mobilidade).

Discussão e conclusão: A percepção do paciente sobre sua condição de
saúde em relação a facilitadores/barreiras ambientais de atividades e
participação quando perguntado em forma de entrevista com questões
abertas, as áreas mais afetadas são a mobilidade, trabalho e desemprego.
Diferentemente, das avaliações quantitativas clínicas com perguntas
fechadas, onde os participantes apresentaram uma leve restrição a



participação social e a maior barreira ambiental relaciona-se com as
condições climáticas e acessibilidade.
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