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Introdução e objetivos: Introdução: Estigma apresenta-se como uma
marca, a qual não se pode apagar. Acredita-se que esta marca vem sendo
carregada por pacientes diagnosticados com Hanseníase ao longo da
história da humanidade. Pacientes que possuem deficiências tão visíveis
sofrem estigma por parte de toda a sociedade, inclusive de familiares e
entes próximos. Objetivo: Determinar o impacto do estigma na participação
social em pacientes diagnosticados com hanseníase.

Métodos: Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal,
analítico com abordagem quantitativa, o qual obteve a aprovação sob o
CAAE - 13327213.4.0000.5546, com amostra de 20 pacientes diagnosticados
com hanseníase, em tratamento ou após alta, ambos sexos, idade entre 18 e
65 anos. Os voluntários fizeram tratamento e foram avaliados no Centro de
Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR) e Hospital Universitário de
Sergipe. Foram utilizados para avaliação: escala de Participação (PAR) e
para avaliar o Estigma o paciente respondeu ao questionário EMIC-CSS
(Explanatory model interview catalogue comunity stigma scale).

Resultado: Resultados: A avaliação da participação social obteve média de
23,5 e desvio padrão de 21,6. Os resultados da avaliação do Estigma social
apresentaram altos escores com média de 27 e desvio padrão de 23. A
percepção de maior frequência neste estudo, foi relacionado com a
aceitação de alimentos vendidos por pessoas com hanseníase. Verificando
relação inversa entre estigma e a participação social.

Discussão e conclusão: Conclusão: Pacientes com hanseníase que
apresentam uma alta percepção de estigma enfrentam uma diminuição da
participação social interferindo de forma negativa na vida social desses
indivíduos.
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