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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre a abordagem da terapia ocupacional em nível de 

reabilitação em saúde, cujo foco é a autonomia de pacientes com sequelas da 

hanseníase. Constituem temas desta pesquisa: a adoção da tecnologia assistiva no 

processo de cuidado, a subjetividade, a autonomia do cliente. Os objetivos: descrever a 

repercussão da tecnologia assistiva na autonomia do sujeito; analisar a relação entre 

sujeito e tecnologias no processo de cuidado. Quanto ao método, o estudo qualitativo, 

cujas técnicas foram entrevista semiestruturada e observação participante. O cenário 

do estudo foi o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada no período de novembro/2014 a 

fevereiro/2015. Foram entrevistados oito clientes que se tratam no serviço de Terapia 

Ocupacional. O tipo de análise escolhido foi hermenêutica do sujeito. Quanto aos 

resultados, três categorias foram descritas e discutidas sendo elas: a contribuição dos 

dispositivos nas suas rotinas e no cuidado de si; os sentimentos e sensações gerados 

pelo uso dos instrumentos adaptados e por fim, a percepção do cuidado recebido pelos 

profissionais de saúde. Conclui-se que tecnologia assistiva representa uma ferramenta 

com potencial transformador no resgate de possibilidades, através desta, é possível 

instrumentalizar o sujeito para o exercício do cuidado de si e promover inclusão social. 

Constatamos ainda, que os participantes deste estudo, percebem o cuidado recebido 

em nosso serviço como acolhedor, sensível e competente.  

 

Palavras Chaves: Hanseníase; Terapia Ocupacional; Tecnologia Assistiva; 

Cuidado de si; Enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This is a study on the approach of occupational therapy at the level of health 

rehabilitation, which focuses on the autonomy of patients with leprosy sequelae. Are 

themes of this research: the adoption of assistive technology in the care process, 

subjectivity, customer autonomy. The goals: to describe the impact of assistive 

technology in the autonomy of the subject; analyze the relationship between subject and 

technologies in the care process. A far as a qualitative study was preferred, the 

techniques used were semi-structured interview and participative observation. Having 

been made in the University Hospital Clementino Fraga Filho, Federal University of Rio 

de Janeiro, the research was performed between November/2014 and February/2015. 

Eight patients under treatment in the Occupational Therapy Service were interviewed. 

The kind of analysis chosen was the hermeneutics of the subject. As for the results, 

three categories were described and discussed. They are: the contribution of the 

devices in the patients´ routine and in self-care; the feelings and sensations arosen by 

the use of adapted instruments; and, finally, the patient’s perception about the health 

professional’s care. It is concluded that assistive technology is a potential tool with 

transformer in the rescue possibilities, through this; you can equip subject to the 

exercise of self-care and promote social inclusion. We note also that the study 

participants perceive the care received in our service as warm, sensitive and 

competent. 

 

Key Words: Leprosy; Occupational Therapy; Assistive technology; Care of 

themselves; Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo está baseado na experiência de busca pela autonomia e 

independência no processo de reabilitação de pessoas com sequelas da 

hanseníase. A aproximação do tema se deu a partir de um curso de capacitação em 

prevenção de incapacidades, organizado pelo Ministério da Saúde e oferecido aos 

profissionais da rede pública. O convite para realizar esta capacitação foi feito em 

2013 pelo Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro) com objetivo de nos aproximarmos mais ativamente da equipe que 

compõe o Projeto de Prevenção, Reabilitação Física e Cirúrgica em Hanseníase, 

envolvendo profissionais da Fisioterapia, Fisiatria, Ortopedia, Dermatologia, Serviço 

Social, Terapia Ocupacional, Psicologia e Neurologia, e ainda, alunos de graduação 

e pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Ao estreitarmos o convívio com esta equipe, logo iniciamos os atendimentos 

no Serviço de Terapia Ocupacional, e uma das evidencias mais marcantes, foi a 

dificuldade na realização das atividades de vida diária e ou profissionais. Seja pelas 

deformidades provocadas pela doença, somadas a diminuição da sensibilidade, seja 

pelo isolamento promovido pela carga de preconceito implícita nesta doença. O fato 

é que estes indivíduos tinham limitações funcionais que poderiam ser minimizadas 

através da tecnologia assistiva propondo adaptações que facilitam o desempenho 

ocupacional. 

Pensando nisso, investigamos melhor a rotina destes pacientes para 

percebermos os utensílios que precisariam de adaptações e, foi este caminho que 

nos trouxe até aqui, com desejo de conhecer melhor as possibilidades de facilitar o 

processo do fazer humano e o impacto que isso tem sobre o sujeito.  
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Considera-se a hanseníase como uma doença milenar e de evolução crônica, 

causada pelo Mycobacterium leprae, microorganismo que acomete principalmente a 

pele e os nervos das extremidades do corpo. As referências mais remotas datam de 

600 a.C. e procedem da Ásia, que, juntamente com a África, são consideradas o 

berço da doença.  

Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta 

infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade). Estas 

propriedades não ocorrem em função apenas de suas características intrínsecas, 

mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade 

do meio, entre outros aspectos. (BRASIL, 2005) É transmissível através da 

respiração, mas esse contágio necessita de um convívio prolongado com esse 

indivíduo e seu tempo de encubação pode variar de dois a sete anos. Tão logo seja 

iniciado o tratamento a doença deixa de ser transmissível. É por isso que é 

importante diagnosticar a doença logo no início. (GARCIA, 2003) 

De acordo com relatórios oficiais de 115 países e territórios entregues a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), a prevalência global de hanseníase registrados no 

final do primeiro trimestre de 2013 situou-se em 189.018 casos, enquanto o número 

de novos casos detectados em 2012 foi de 232.857 (excluindo o pequeno número 

de casos em Europa). Durante 2007, a República Democrática do Congo e 

Moçambique atingiram eliminação em nível nacional, e juntaram-se a Timor-Leste 

até o final de 2010. No entanto, os focos de alta endemicidade ainda permanecem 

em alguns países como Angola, Brasil, a Central Africano República, Índia, 

Madagascar, Nepal e República Unida da Tanzânia. Estes países continuam 

altamente comprometidos com a eliminação da doença, e continuam a intensificar 

suas atividades de controle da hanseníase. (WHO, 2014) 

A Organização Mundial da Saúde informa que 105 países e territórios 

reportaram casos de  hanseníase durante o primeiro quadrimestre de 2012, 

mostrando uma prevalência mundial da doença de 181.941 casos em tratamento. O 

número de casos novos detectados em todo o mundo em 2011 foi de 

aproximadamente 219.075. O Brasil ocupou em 2012 a segunda posição em número 

de casos novos de hanseníase, com 33.303, correspondendo a 15,4%. A primeira 

posição está com a Índia, com 126.800 casos novos, o que corresponde a 57,8% do 

total. Segundo o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 

Hanseníase (MORHAN), a situação do Brasil é alarmante, principalmente porque há 
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muitos registros da doença em crianças e adolescentes com menos de 15 anos, 

totalizando 2.439 casos. (BRASIL, 2014) 

A doença tem um passado triste, de discriminação e isolamento dos doentes. 

Hanseníase não é apenas uma simples palavra, trata-se de uma doença carregada 

de estigmas e tabus. Segundo Sontag (1984):  

 As doenças sempre foram usadas como metáforas para reforçar 
acusações de que uma sociedade era injusta ou corrupta, e ainda, que as 
imagens que se fazem da doença são usadas para exprimir preocupação 
com a ordem social. (p.46)  

 

No início do século passado, por conta da ignorância das formas de 

tratamento ou mesmo da possibilidade de cura, a hanseníase foi instrumento de 

uma série de ações realizadas pelo Estado, que hoje são vistas como segregadoras 

e execradoras. Essas ações visavam o controle social, naquele momento, associado 

à insuficiência de conhecimento científico sobre da doença e seu tratamento, em 

relação à atualidade.  

Cunha (2005) descreve com muita propriedade sobre o estigma da doença, 

especialmente na fase do exílio: 

  A impureza era demonstrada fisicamente através de manchas que 
brotavam na pele dos pecadores. Essas manchas eram consideradas 
sinais divinos. Mais do que isso: revelavam ações e pecados morais e 
representavam o castigo divino... E o isolamento, que passou a ser 
aplicado para com esses doentes tinha por objetivo evitar o contato com o 
pecado e não com a doença contagiosa. (p.11) 

 

As dificuldades que marcaram a vida das pessoas que viveram o “exílio 

sanitário” transpassaram as relações humanas, onde as pessoas acometidas pela 

hanseníase perderam inclusive a possibilidade inserção no mercado de trabalho, 

muitos pelas deficiências físicas, outros por puro preconceito. 

A doença teve uma nova repercussão no final do século XIX com a 

descoberta do bacilo causador da doença Mycobacterium Leprae pelo médico 

norueguês Gerhard Henrik Armauer Hansen. (CUNHA, 2005) Todavia a mudança 

significativa aconteceu em 1981 com a descoberta da  poliquimioterapia (PQT) 

composta de três medicamentos: a Dapsona, Rifampicina e  Clofazimina. Essa 

associação destrói o agente patogênico e cura o paciente. (BRASIL, 2006) 

Apesar da cura da doença, o bacilo causa uma destruição irreversível nos 

nervos periféricos, principalmente dos olhos, mãos e pés. Este dano neural é 

permanente e na maioria das vezes não pode ser prevenido (BRASIL, 2006). 

Envolve as fibras sensitivas, autonômicas e motoras dos nervos periféricos, o que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dapsona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rifampicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clofazimina
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acarreta em alterações da sensibilidade térmica, tátil e dolorosa em mãos, pés e 

córnea; paresia ou paralisia da musculatura da face, mãos e pés; e disfunção 

vasomotora com perda da sudorese na superfície cutânea, especialmente das 

extremidades. 

Esta talvez seja uma das maiores dificuldades na reabilitação das sequelas 

da Hanseníase. O paciente tem a informação de que sua doença tem cura quando a 

realidade é de evolutivas deformidades que vão, ao longo do tempo, muitas vezes 

incapacitando o sujeito na prática de suas atividades rotineiras. 

Devido ao grau de incapacidade que pacientes atingidos pela hanseníase 

podem apresentar especialmente nas mãos (parestesias e deformidades), e 

consequente perda de autonomia. A Terapia Ocupacional tem apresentado 

recursos, meios ou tecnologias para resgatar a vida independente e inclusão.  

Nessa perspectiva, a Tecnologia Assistiva, composta de 

recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais, pode ser considerada uma ferramenta indispensável na inclusão e 

integração de pessoas com algum tipo de deficiência, situando-se um contexto 

ampliado da sociedade (ROCHA; CASTIGLIONI, 2005). Em países em 

desenvolvimento como o Brasil estes produtos são utilizados de forma restrita 

devido ao alto custo que agregam ao tratamento. Para minimizar esta dificuldade os 

terapeutas ocupacionais brasileiros têm utilizado, em contexto de intervenção, 

produtos pré-fabricados e de baixo custo e adaptações confeccionados com material 

alternativo. (HOHMANN, 2011) 

Todavia existe uma escassez de resultados nas pesquisas das bases de 

dados consultadas que exploram a terapia ocupacional e sua interação com a 

hanseníase e tecnologia assistiva. 

Considera-se importante estudar a repercussão da adoção destes recursos 

de reabilitação na vida do sujeito, considerando sua subjetividade e capacidade para 

gerir sua vida.  

A produção de tecnologia precisa responder a questões éticas, estéticas e do 

contexto do sujeito. Isso só é possível dando voz ao sujeito para ele expressar sua 

subjetividade. Existe uma possibilidade de interseção entre tecnologia e 

subjetividade na medida em que através do uso de dispositivos adaptados os 

pacientes resgatam autonomia e papéis do desempenho ocupacional. O terapeuta 

ocupacional tem como objetivo demonstrar aos pacientes com hanseníase a 
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importância de promovê-lo na sociedade como ser útil, produtivo, diminuindo ou 

eliminando sua incapacidade. 

 Desta forma através deste estudo levantamos as seguintes questões 

norteadoras:   

 Como o uso da tecnologia assistiva repercute na autonomia do 

cuidado do sujeito? 

 Quais as dimensões subjetivas advindas a partir desta proposta 

terapêutica? 

 Para responder estas questões, levantamos os seguintes objetivos: 

 Descrever a repercussão da tecnologia assistiva na autonomia 

do sujeito 

 Analisar a relação entre sujeito e tecnologias no processo de 

cuidado 

 Sendo assim, este estudo se justifica pela sua contribuição às 

concepções teóricas e práticas do cuidado em saúde, pesquisa e inovação nesta 

área, bem como para as mudanças no ensino da terapia ocupacional neste contexto 

especialmente e de modo inter e transdisciplinar. De modo consoante, resgate-se a 

subjetividade em conjunto com o uso das tecnologias e a valorização da participação 

do usuário no processo de tratamento e reabilitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este estudo tem como referência determinados conceitos de Michel Foucault 

(1986), filósofo que estudou os mecanismos de controle e sujeição que negam a 

autonomia do indivíduo nas décadas de 60, 70 e 80.  

Esta escolha deve-se à necessidade de alcançarmos o objetivo desta 

pesquisa, que envolve resgate de autonomia, uso de tecnologias e produção de 

subjetividade. Foucault ainda se ocupou em estudar as interferências sociais na 

construção do sujeito, e podemos afirmar que a hanseníase possui grandes e graves 

atravessamentos neste contexto. 

O significado de cuidado de si mesmo (epiméleia heautoû) no período 

socrático-platônico remete ao cuidado como uma espécie ou aplicação concreta, 

precisa e particular da regra que vinculava todo o cuidado de si mesmo. O sentido 

desse cuidado é assim expresso por Foucault: “é preciso que te ocupes contigo 

mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que tenhas cuidado contigo mesmo” 

(FOUCAULT, 2010, p.6). O autor utiliza o texto de Platão, o diálogo Alcíbiades, para 

evidenciar que Sócrates é apresentado como alguém que incita os outros a 

ocuparem-se consigo mesmos, ou seja, assume o papel de despertar os outros a 

terem cuidados consigo mesmos.  

Segundo GRABOIS (2011), em Sócrates e Platão, o princípio do cuidado de 

si é justamente o conjunto das condições de espiritualidade que permitem ao sujeito 

ter acesso à verdade. Na Antiguidade, com exceção de Aristóteles, filosofia e 

espiritualidade eram elementos que não estavam nunca separados.  No Alcibíades, 

o objeto do cuidado de si era já o próprio si, definido naquele momento basicamente 

como a alma, mas implicando cuidados para com o corpo também. 
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Neste sentido, o ocupar-se consigo mesmo indica uma relação “singular, 

transcendente, do sujeito em relação ao que o rodeia, aos objetos que dispõe, como 

também aos outros com os quais se relaciona, ao seu próprio corpo e, enfim, a ele 

mesmo” (FOUCAULT, 2010 p.50). 

Há também outras características que complementam o cuidado de si no 

contexto socrático-platônico. Trata-se, sobretudo, daquelas voltadas para o cuidado 

de si na necessidade de vencer a ignorância e também da ignorância do que se 

ignora, além da importância de conhecer a si mesmo para reconhecer o divino no 

próprio eu, e por último, conhecer a si mesmo pelo reconhecimento do divino pelo 

acesso à verdade. 

Na década de 80 procurando responder às questões relacionadas ao controle 

social e consequente perda da autonomia, Foucault discute as formas de reagir a 

isso e afirmar as possibilidades de resgate desta autonomia dentro de um contexto 

social que o identifique e que o conceda espaço. Na obra As tecnologias do eu, ele 

descreve esta como: 

 Tecnologias que permitem aos indivíduos efetuar por seus próprios 
meios um certo número de operações sobre seus próprios corpos, suas 
próprias almas, seus próprios pensamentos, sua própria conduta e o fazem 
de modo que se transformam a si mesmos, modificando-se para alcançar 
certo grau de perfeição, felicidade, pureza ou poder. (FOUCAULT, 1990, 
p.48) 

 

Considerando as relações sociais e de poder, torna-se importante pensar de 

que forma um sujeito imerso em um conjunto de normas e valores, inserido em um 

sistema de produção material e subjetivo de sua existência, resiste ou se adapta à 

disciplinarização. 

Foucault faz uma exposição sobre o momento do cuidado de si no 

cristianismo depurado no período medieval. No qual forma-se uma relação de 

dependência entre o sacerdote e o fiel. Neste contexto, é preciso que o sujeito 

examine sua consciência voltando seu olhar para o intimo e confesse ao padre 

sobre seus pensamentos, atos e omissões, para que o mesmo possa orientar e 

julgar a conduta e a forma de condução das atitudes. Posteriormente, a prática do 

confessionário será reproduzida nos consultórios. (SOUZA, 2014) 

Nesta perspectiva considerando a Hermenêutica do sujeito, o autor se detém 

neste assunto, mais precisamente no final da primeira aula do curso de 1982 no 

Collège de France. Este momento do cuidado de si aparece como sendo o cuidado 

com a espiritualidade, em que o acesso à verdade somente é possível pela pureza 
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da alma. Uma técnica usada neste período é a da auto-observação, ou seja, trata-se 

do olhar para dentro de si mesmo e conhecer-se, para saber o que ocorreu dentro 

de si. Em contra partida, esse olhar para dentro de si, essa técnica “apresentou uma 

acentuação extremamente forte das relações de si para consigo, mas sob a forma 

de uma desqualificação dos valores da vida privada” (FOUCAULT, 1985 p.48) 

Muchail (2011) afirma que: 

Cuidar-se não é privilégio, nem dever de alguns para o governo de 
outros, é imperativo para todos; [...]. Cuidar-se não se endereça a uma fase 
específica da vida, é tarefa para todo o tempo, e se há alguma etapa que 
melhor se destina é a maturidade, principalmente a velhice [...]. Cuidar-se 
não se circunscreve ao vinculo dual e amoroso entre mestre e discípulo, 
expande-se aos círculos de amizades [...], de parentesco, de profissão, quer 
em formas individualizadas (cartas, aconselhamentos, confidências), quer 
institucionalizadas e coletivas (escolas, comunidades, etc.). (p.76) 

 

Sendo assim, esse cuidado de si “implica um labor” que exige tempo para 

praticá-lo em um exercício de si mesmo e em toda a filosofia antiga o cuidado de si 

foi considerado dever e técnica, contendo um grau de obrigação fundamental. 

Em nossas sociedades, a partir de certo momento – e é muito difícil 
saber quando isso aconteceu –, o cuidado de si se tornou alguma coisa um 
tanto suspeita. Ocupar-se de si foi, a partir de certo momento, denunciado 
de boa vontade como uma forma de amor a si mesmo, uma forma de 
egoísmo ou de interesse individual em contradição com o interesse que é 
necessário ter em relação aos outros ou com o necessário sacrifício de si 
mesmo (FOUCAULT, 2006.p.268) 

 

Foucault (2010) afirma que o imperativo do conhece-te a ti mesmo não 

desapareceu, mas ganhou outro sentido, ao qual transborda a singela atividade do 

conhecer a si mesmo, por integrar-se a um conjunto vasto de significações que não 

remete apenas à dimensão de atitude de espírito, formas de atenção e de 

memorização. Bem mais que isso, envolve a prática de si mesmo e “refere-se a uma 

forma de atividade, atividade vigilante, contínua, aplicada, regrada, etc.” (p.77). 

Neste sentido, o cuidado de si deve ter o objetivo de fim em si mesmo, do ocupar-se 

de si como uma prática de vida, prática que se revela como crítica e inventiva sobre 

si mesmo que reflita na prática de liberdade sobre si mesmo. 

O cuidado de si remete a experiência corporal relacionada à percepção das 

sensações e sentimentos, bem como as formas de comportamento e sua relações, o 

lidar com substancias que entram e que saem do corpo entre outros. Essa relação 

corporal aprendida pelo sujeito toma como referencia as distintas racionalidades que 

podem ser de ordem moral, religiosa e técnica científica, destacando o poder da 

biopolítica. 
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Foucault (2010) acentua a importância do cuidado de si ser significativo e 

valoroso para o sujeito, e para isso busca um equilíbrio entre as coisas da alma e o 

que pertence ao corpo, pois um está conectado com o outro. Nesta dimensão, para 

o filósofo o corpo não está a serviço da alma, assim como a alma não está do corpo, 

mas corpo e alma complementam-se e, por isso, não podem ser tomados de forma 

instrumental de um sobre o outro. 

Na perspectiva do filósofo, o mais importante dos cuidados que se deve ter 

consigo próprio é um olhar atencioso sobre o corpo e a alma, para isso é preciso 

manter atitudes constantes sobre seu próprio ser, ou seja, é fundamental adotar 

sobre si próprio o papel e a postura de um vigia noturno, mantendo controle sobre 

tudo o que se passa com seu ser e a sua volta, sem deixar passar nada 

despercebido. “O fim principal a ser proposto para si próprio deve ser buscado no 

próprio sujeito, na relação de si para consigo” (FOUCAULT, 1985, p.69). Nesta 

perspectiva, a constituição do sujeito perpassa todas as vivências do corpo, ou seja, 

o corpo é constituído pelas experiências que cada um desenvolve em si próprio, 

assim o corpo pode ser compreendido na visão de Mendes (2006) embasado no 

filósofo da seguinte maneira: 

Para Foucault, o corpo é ao mesmo tempo uma massa, um 
invólucro, uma superfície que se mantém ao longo da história. [...], isto é, 
matéria, literalmente um lócus físico e concreto. Essa matéria física não é 
inerte, sem vida. [...] pode-se dizer que o corpo seria um arcabouço para os 
processos de subjetivação, a trajetória para se chegar ao “ser” e também 
ser prisioneiro deste. A constituição do ser humano, como um tipo 
específico de sujeito, ou seja, subjetivado de determinada maneira, só é 
possível pelo “caminho” do corpo. (p.168) 

 
Nesta perspectiva, Foucault (2006) ressalta: “não se deve fazer passar o 

cuidado dos outros na frente do cuidado de si; o cuidado de si vem eticamente em 

primeiro lugar, na medida em que a relação consigo mesmo é ontologicamente 

primária” (p. 271) 

Neste contexto, os exercícios físicos e cuidado com o corpo mantêm uma 

forte relação com o cuidado de si no âmbito prazeroso quanto a realização dos 

exercícios físicos, que em primeira instância e lugar, prioritariamente devem ser 

significativos para quem está se exercitando, e que não sejam simples e meras 

repetições, em que os quais não conseguem envolver o praticante de corpo inteiro, 

por isso a importância dos exercícios físicos serem completos de significados, por 

implicarem na constituição do sujeito por suas próprias ações, sendo deste modo, 

reflete-se no cuidar de si mesmo. 
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Quando o sujeito está sendo autônomo em suas ações e no modo de agir 

consigo próprio. Nesta perspectiva, o corpo não pode ser entendido como somente 

biológico, mas é fruto das relações vivenciadas pelo sujeito e de processos 

educativos que possam propiciar a formação de uma corporeidade significativa, 

através de relações de si para consigo e nas relações socializadas entre sujeitos, 

assim buscar suas virtudes e cultivá-las, na formação e valorização de 

personalidades autênticas com consciência e educação com seu próprio corpo. 

Neste estudo utilizaremos ainda outro conceito de Foucault para realizar a 

análise dos dados obtidos na pesquisa: a hermenêutica do sujeito. É definida 

comumente como o estudo dos princípios metodológicos de interpretação e 

explicação.  A etimologia do termo hermenêutica tem origem no verbo grego 

hermeneuein, que significa interpretar, e no substantivo hermeneia, interpretação. 

Ambos remetem ao deus-mensageiro grego Hermes, sendo ele não apenas o 

portador de uma mensagem que transita entre o mundo dos deuses e o dos mortais. 

(SECH JUNIOR, 2009). 

A obra Hermenêutica do Sujeito (Foucault, 2010) ,é a transcrição das aulas 

dadas por  Foucault entre 1981 e 1982 no Collège de France que se inicia com uma 

reflexão entre subjetividade e verdade e percorre caminhos que apontam para uma 

reflexão sobre os pensamentos de    Marx, Nietzsche e Freud, sobre a constituição 

ética do sujeito, sua interpretações e profundidade .Nesta perspectiva, avança para 

a  compreensão de  que o mundo não pode ser percebido e sim interpretado. 

Logo na primeira aula do curso citado, Foucault (2010) traz fortemente os 

conceitos do cuidado de si e propõe uma reflexão sobre a verdade: 

  A verdade é  o  que  i l umina  o sujeito; a verdade é o que lhe 
dá beatitude; a verdade é o que  l he  dá  t ranq u i l i dade  de alma. Em 
suma, na verdade e  no  acesso  à  ve rdade,  há  a l gu ma co i sa  
que  co mple ta  o  p ró prio sujeito, que completa o ser m e s m o  d o  
sujeito e que o transfigura. Resumindo, acho que podemos dizer o seguinte: 
para a espiritualidade, um a to  de  conhec i mento ,  em si mesmo e por si 
m e s m o ,  jamais conseguiria dar acesso à verdade se  não fosse 
preparado, acompanhado, duplicado, consumado por certa transformação 
do sujeito, não do individuo, mas do p rópr i o  su je i to  no  seu  ser  de  
su je i to .  (p .21)  

 

Mais adiante Foucault, faz ponderações a cerca da inesgotabilidade e a 

infinitude do processo interpretativo. Afirma que a impossibilidade de se concluir a 

interpretação ocorre porque, na verdade, não há nada para se interpretar, em outras 

palavras, que não há nada que seja anterior à interpretação. O que existem são 
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interpretações de interpretações anteriores e assim sucessivamente. Mesmo os 

signos são interpretações de outros signos. Isso se explica porque o tempo é de 

circularidade, o que garante essa infinita retomada, pois seu fundamento não é um 

signo que determina origem ou ponto de chegada, mas o fato de que só há 

interpretações. (SECH JUNIOR, 2009). 

A Hermenêutica do Sujeito está pautada na articulação entre o “o cuidado de 

si” e “o conhecimento de si”, e suas consequentemente interpretações. Para 

Foucault (2010), o sujeito é interpretante do mundo, da natureza e do outro, mas não 

deixa de ser interpretado, desta forma ele indica a possibilidade de que esse sujeito 

também se torne senhor de suas interpretações, podendo assim tomar parte na sua 

própria constituição.  

A escolha de utilizar esta metodologia como análise do discurso na 

interpretação dos dados, se deu pela afinidade do referencial teórico e pela estreita 

relação dos objetivos da Terapia Ocupacional. Se nós trabalhamos sempre para 

resgatar a autonomia pessoal, profissional e social dos sujeitos com necessidades 

especiais, também estamos caminhando no sentido do autoconhecimento que 

pressupõe uma auto-análise e interpretação. 

 

1.1 REVISÕES DA LITERATURA 

 

1.1.1 Estado da Arte 

Para a realização deste estudo foi realizada uma análise, de julho a agosto de 

2014, na Base de Dados PubMed , na Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme-Lilacs) e 

ainda nas Bases Cochrane,  Web of Science e Scopus, através de uma estratégia 

de busca elaborada com dois blocos de conceitos. Desta forma, foram utilizados os 

seguintes Descritores em Ciências da Saúde (Decs) e Termos Livres (TL): Terapia 

Ocupacional (DeCS), Hanseníase [DeCS], Lepra [TL], Doença de Hansen [TL] e 

seus equivalentes em inglês.  
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Tabela 1- Estratégia de busca Terapia Ocupacional e Hanseníase 

 

Blocos de Conceitos Termos 

Terapia Ocupacional “Terapia Ocupacional” (DeCS) 

 “Atividades cotidianas” (DeCS) 

 “Atividades de Vida Diária” (TL) 

 “Atividade de Vida Diária” (TL) 

 “Desempenho Ocupacional” (TL) 

 “Equipamentos de autoajuda” (DeCS) 

 “Tecnologia Assistiva” (TL) 

 “Cuidado de si” (TL) 

 “Assistência Centrada no paciente” (DeCS) 

 “Assistência ambulatorial” (DeCS) 

 “Cuidados ambulatoriais” (TL) 

Hanseníase Hanseníase (DeCS) 

 Doença de Hansen (TL) 

 Lepra (TL) 

 

Critério de inclusão: artigos nacionais e internacionais que discutem a 

atuação da Terapia Ocupacional com pacientes com Hanseníase, relativos à 

espécie humana. Optou-se por não delimitar o período de publicação. 

 

Critério de exclusão: artigos que não apresentem resumo, não abordem o 

tema ou encontram-se repetidos. 

Foram encontrados 164 artigos a partir da busca de descritores e termos livre 

nas bases de dados citadas, sendo 14 no PubMed , 0 na Bireme, 9 na Cochrane, 33 

Web of Science e 108 na Scopus. 
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Na leitura dos artigos selecionados, apesar de analisarmos publicações nos 

idiomas inglês, espanhol e português entre o período de 1976 e 2014, ao delimitar a 

busca com os critérios de inclusão (da espécie humana) e exclusão vimos que 

apenas 7 de 164, abordam o papel da terapia ocupacional e discorrem sobre as 

incapacidades funcionais em decorrência da Hanseníase, mesmo com a  refinada 

busca. 

O que se pode perceber é que os recentes trabalhos sobre o tema se 

propõem a detalhar a clínica da hanseníase, técnicas cirúrgicas, perfil 

epidemiológico dos pacientes por área de concentração, os aspectos 

estigmatizantes da doença e a importância do diagnóstico precoce e da prevenção 

de incapacidades e da reabilitação.  

A utilização de dispositivos adaptados para pessoas com deficiência, é um 

dos maiores recursos terapêuticos que uma profissão tão voltada para a reabilitação 

funcional pode utilizar. Sendo assim, nos causa estranheza a ausência de pesquisa 

nesta área ligada a uma patologia tão incapacitante. 

 

1.1.2 Comprometimento sensitivo motor causado pela Hanseníase 

O comprometimento neurológico em pacientes com hanseníase está presente 

em todas as formas clínicas da doença: Hanseníase Indeterminada, Tuberculóide, 

Virchowiana e Dimorfa.Os bacilos de Hansen, atingem desde as terminações da 

derme aos troncos nervosos especialmente em áreas mais frias do corpo. Estas 

lesões envolvem a degeneração axonal, comprometimento das células de Schwann 

com desmielinização focal e segmentar, bem como a patologia do interstício 

envolvendo a arquitetura do nervo. (MENDES et all, 2011) 

A resposta do tecido em presença do bacilo pode ser muito variada, 
desde uma mínima resposta sem alterações funcionais, até uma resposta 
intensa com infiltração granulomatosa de todo o parênquima neural, 
resultando em destruição importante dos nervos periféricos com nítidas 
alterações de sua função. Essas manifestações podem ser acompanhadas 
por dor intensa, hipersensibilidade do nervo, edema, déficit motor e 
sensitivo. (BRASIL, 2008 p.20) 

 

Os nervos atingidos com maior frequência são: nervo facial, nervo trigêmeo , 

nervo ulnar, nervo mediano, nervo radial, nervo fibular comum e nervo tibial . Essas 

lesões são decorrentes de processos inflamatórios dos nervos periféricos (neurites) 

que podem ser causadas tanto pela ação do bacilo nos nervos como pela reação do 

organismo ao bacilo. Podem provocar incapacidades e deformidades pela alteração 
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de sensibilidade nas áreas inervadas pelos nervos comprometidos. Elas 

manifestam-se através de: dor e espessamento dos nervos periféricos; perda de 

sensibilidade nas áreas inervadas por esses nervos, principalmente nos olhos, mãos 

e pés; perda de força nos músculos inervados por esses nervos principalmente nas 

pálpebras e nos membros superiores e inferiores. (BRASIL, 2001) 

O manual de prevenção de incapacidade, elaborado pelo Ministério da Saúde, 

nos auxilia no entendimento da fisiopatologia das deformidades acarretadas pela 

hanseníase. No membro superior em geral o comprometimento inicia-se pelo nervo 

ulnar, seguido pelo nervo mediano e pelo nervo radial. Como esses nervos são 

mistos, isto é, possuem fibras sensitivas, motoras e autonômicas, teremos 

alterações em todos esses aspectos.  Alterações motoras causam diminuição ou 

perda da força muscular, que podem levar a contraturas, atrofias e deformidades.  A 

lesão das fibras autonômicas determina diminuição ou perda da sudorese e 

lubrificação da pele, tendo como consequências fissuras e outros ferimentos 

advindos do ressecamento dos tecidos. As alterações das fibras sensitivas levam a 

dormência que pode ocasionar em queimaduras, ferimentos e úlceras. (BRASIL, 

2008, p.26) 

A lesão do nervo ulnar apresenta alguns sinais importantes: paralisia da 

musculatura intrínseca (interósseos, lumbricais e outros) da mão, que leva à 

hiperextensão das articulações metacarpo-falangianas do segundo ao quinto dedos, 

com flexão das interfalangianas; o sinal de Froment que se caracteriza por uma 

instabilidade da pinça do polegar com o segundo dedo; a atrofia do primeiro espaço 

interósseo. (fig1) 

 

(BRASIL,2008p.26) 

 



22 

 

 

Quando o nervo mediano é atingido, a perda da oponência do polegar que é 

um movimento fundamental para a atividade humana será inevitável, além disso, a 

veremos o achatamento da região tênar.(fig 2) 

(BRASIL, 2008 p.28) 

 

O nervo radial raramente é atingido, talvez por ser um nervo anatomicamente 

mais protegido. Geralmente ele só é acometido após haver comprometimento dos 

nervos ulnar e mediano (paralisia tríplice). Sendo ele responsável pela inervação de 

todos os músculos extensores do punho e dos dedos, fica fácil compreender que 

seu acometimento leva a uma impossibilidade de estender esses segmentos, 

fazendo com que os dedos e o punho fiquem fletidos, o que é chamado de “mão 

caída. 

As alterações na face também podem estar presentes. São muito importantes 

de serem prevenidas, pois causam um impacto direto sobre a inserção social e 

profissional dos indivíduos. Podemos encontrar sinais como a madarose (ausência 

de pelos em sobrancelhas e cílios), o lagoftalmo (dificuldade para fechar os olhos), 

diminuição da acuidade visual derivada da alteração sensorial da córnea. No nariz 

podemos observar infiltrações nas mucosas nasais e desabamento do septo nasal, e 

nas orelhas, o megalóbulo também pode ocorrer. 

Com relação aos membros inferiores, a lesão do nervo fibular pode 

determinar déficits nos músculos tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor 

longo dos dedos que irá reduzir a dorsiflexão do pé e a extensão dos dedos, com o 

agravamento deste quadro o pé irá permanecer em flexão plantar até a rigidez do 

tornozelo nesta posição, denominado pé equino. Quando o nervo tibial é acometido, 

causa comprometimento de toda a musculatura intrínseca do pé, como os músculos 

lumbricais e interósseos, que exercem papel fundamental na ação sinérgica entre os 

músculos flexores e extensores dos dedos, adquirindo a postura em “garra” em 

graus distintos, conforme as perdas motoras. As “garras” caracterizam-se pela 

extensão discreta até a hiperextensão das articulações metatarso-falangianas e 
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flexão das articulações interfalangianas proximais e distais. (BRASIL, 2008, p. 20-

34) 

A avaliação de incapacidade é de extrema importância para a monitoração do 

estado atual em que se encontram os pacientes.  É através dela que verificamos de 

forma minuciosa o aparecimento das sequelas e o grau de incapacidade que o 

sujeito apresenta. A OMS (BRASIL, 2006) considera estes graus da seguinte forma: 

0 - Nenhum problema com os olhos, mãos e pés decorrente da hanseníase 

I - Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos 

     Diminuição ou perda da sensibilidade nas mãos e /ou pés  

    Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio; triquíase; opacidade corneana central; 

acuidade visual diminuída 

II - Mãos: lesões tróficas e/ou lesões traumáticas; garras; reabsorção; mão 

caída 

            Pés: lesões tróficas e/ou traumáticas; garras; reabsorção; pé caído; 

contratura do          tornozelo 

Com relação aos aspectos funcionais, as sequelas nos membros superiores 

apresentam-se como mais limitantes.  Por meio das mãos nos comunicamos, nos 

relacionamos e através da execução de movimentos finos, somos capazes da 

realização de várias tarefas do cotidiano.  

A presença de alteração sensorial nas mãos diminui a possibilidade da 

realização dos gestos e consequente dificuldade de expressão. Desta forma, o 

prejuízo da linguagem não verbal pode gerar angustia e sofrimento psíquico.  A 

anestesia de um membro pode afetar a dinâmica psicocorporal do sujeito e gerar 

transtornos emocionais e comportamentais. Os conhecimentos da psicossomática e 

da biomecânica do membro superior auxiliam o profissional na visão dos aspectos 

subjetivos que se apresentam durante o curso das lesões e oferecem possibilidades 

de abordagem terapêutica mais humanizada.  

 

1.1.3 A Tecnologia Assistiva no processo de cuidado 

 

A valorização da tecnologia no campo da saúde e a percepção de que esta 

vai além de uma ferramenta ou máquina a serviço do diagnóstico ou tratamento, tem 

sido uma tendência. Merhy (1998) afirma que os processos de trabalho realizados 

no conjunto das intervenções assistências, os conhecimentos sobre a forma de 
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saberes profissionais, bem estruturados, como a clínica do médico, o saber da 

enfermagem ou do psicólogo, etc., são tecnologias menos dura do que os aparelhos 

e as ferramentas de trabalho, que o autor vai chamar de tecnologias “leve-dura”. 

Ainda neste raciocínio, Merhy classifica como tecnologia leve  

Qualquer abordagem assistencial de um trabalhador de Saúde junto 
a um usuário-paciente produz-se através de um trabalho vivo em ato, em 
um processo de relações, isto é, há um encontro entre duas pessoas que 
atuam uma sobre a outra e no qual se opera um jogo de expectativas e 
produções, criando-se intersubjetivamente alguns momentos interessantes, 
como os seguintes: momentos de falas, escutas e interpretações, nos quais 
há a produção de uma acolhida ou não das intenções que essas pessoas 
colocam nesses encontros; momentos de cumplicidade, nos quais há a 
produção de uma responsabilização em torno do problema que vai ser 
enfrentado; momentos de confiabilidade e esperança, nos quais se 
produzem relações de vínculo e aceitação. (p.5) 

 

Diante disso, Merhy coloca a importância de interação e equilibrio entre os 

tipos de tecnologias para melhor proteção do usuário, controle de riscos e  enfim 

qualidade no sistema de saúde. 

 Para Schraiber et al (2009) o uso da  tecnologia em saúde: 

 

Deve ser compreendida como conjunto de ferramentas, entre elas 
as ações de trabalho, que põem em movimento uma ação transformadora 
da natureza. Sendo assim, além dos equipamentos, devem ser incluídos os 
conhecimentos e ações necessárias para operá-los: o saber e seus 
procedimentos. O sentido contemporâneo de tecnologia, portanto, diz 
respeito aos recursos materiais e imateriais dos atos técnicos e dos 
processos de trabalho, sem, contudo, fundir estas duas dimensões. 

 

A Tecnologia Assistiva se baseia em uma série de recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência visando promover vida independente e inclusão.(CRUZ,2012) 

O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) foi instituído, pela Portaria nº 142 em 

2006, estabelecido pelo Decreto nº 5.296/2004 no âmbito da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos  diz que:  

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias 
práticas e serviços, que objetivam promover a funcionalidade, relacionada a 
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia e independência, qualidade de 
vida e inclusão social. 

   
Para Sartoretto e Bersch (2014), consideram-se recursos todos os 

equipamentos fabricados em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter 

ou melhorar capacidades funcionais dos deficientes. Podem variar de uma simples 

bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão incluídos brinquedos e 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tec.html
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roupas adaptadas, computadores, softwares e hardwares especiais, que 

contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura 

sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação 

alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios 

visuais, materiais protéticos e outros confeccionados ou disponíveis comercialmente. 

Muitos serviços podem estar envolvidos nestas avaliações, experimentação e 

treinamento de novos equipamentos como a Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia, Enfermagem, Engenharia, Arquitetura, 

Design e outras áreas técnicas que tenham o mesmo objetivo, proporcionar a 

pessoa com deficiência maior independência. Isto se refere à qualidade de vida; à 

inclusão social através da ampliação da sua comunicação; treino de mobilidade; 

controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração 

com a família, amigos e sociedade. 

Sartoretto e Bersch (2014) dividem os recursos oferecidos pela  Tecnologia 

Assistiva nas áreas: 

 Atividades de vida diária: dispositivos para auxilio em tarefas rotineiras 

tais como comer, vestir-se, tomar banho, executar necessidades pessoais, 

manutenção da casa, etc. São alguns deles: Talheres engrossados ou tortos, pratos 

com ventosa, canecas adaptadas, luvas com encaixe para sabonetes, abotoadores, 

calçadeiras, cortadores de legumes, etc. 

 Comunicação alternativa: recursos eletrônicos ou não, que permitem a 

comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem fala ou com limitações na 

mesma. Exemplo: pranchas de comunicação com símbolos, softwares com 

vocalizadores, etc. 

 Recursos de acessibilidade ao computador- ponteiras de cabeça, 

teclados modificados, acionadores, softwares de reconhecimento de voz e outros 

dispositivos  

 Sistema de controle do ambiente: utilizados para que pessoas com 

limitações locomotoras possam controlar remotamente aparelhos eletro eletrônicos, 

sistemas de segurança, luz, e outros  

 Projetos arquitetônicos de acessibilidade: adaptações estruturais e 

reformas na casa ou ambiente de trabalho, através de rampas, elevadores, 
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adaptações em banheiros, entre outras que retiram ou diminuem as barreiras físicas, 

facilitando a locomoção da pessoa com deficiência. 

 Órtese e prótese: recursos ortopédicos para substituir a falta de 

membro ou simplesmente para posturar ou melhorar a função. 

 Adequação postural: adaptação em cadeira de rodas ou outro sistema 

de sentar visando conforto e distribuição adequada de pressão (almofadas 

especiais, assentos e encostos anatômicos) e outros posicionadores para cabeça, 

tronco e membros. 

 Auxílio de mobilidade: Cadeiras de rodas motorizadas, andadores, 

scooters,... 

 Auxílio para cegos ou visão subnormal: lupas, lentes, Braille, 

equipamentos de síntese de voz, aumento das telas,... 

 Auxílio para surdos ou com déficit auditivo: aparelho de surdez, 

telefone com teclado, sistema de alerta tátil visual. 

 Adaptações para veículos: elevadores de CR, volantes e pedais 

adaptados. 

Os produtos devem ser idealizados a partir das necessidades do usuário e 

seu uso não deve oferecer constrangimento, devem ter tamanho e estética 

apropriados, serem de fácil compreensão e uso, confortáveis e devem minimizar 

riscos de acidentes. A boa indicação de aparelhos ou dispositivos é a condição de 

incorporação do mesmo à imagem corporal. O usuário precisa de uma boa 

aceitação e adaptação do produto para que seu gesto se torne mais harmônico e 

funcional. Para tal, é necessário o conhecimento tanto das estruturas anatômicas e 

as funções desempenhadas em cada parte do corpo. Só passando por este 

processo e compreendendo os significados implicados nas funções facilitadas pela 

Tecnologia Assistiva, teremos êxito no processo de cuidado. 

Isso reforça a idéia de que a Tecnologia Assistiva é um enorme instrumento 

terapêutico no cuidado dos portadores de necessidades especiais. Contudo ela não 

se basta como tratamento, ela precisa estar contextualizada em uma rede simbólica 

de complexidades que envolvem o corpo, a função, os papéis sociais, o preparo da 

sociedade para lidar com a inclusão, entre outros aspectos que compõe um 

emaranhado de fatores existenciais e relacionais. 
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 Cavalcanti (2007) nos convida a rever uma abordagem filosófica dentro da 

tecnologia assistiva que é muito importante para este estudo, é o conceito de Design 

Universal, definido em 1993 por Ron Mace: 

...uma abordagem incorporada a produtos, bem como aos fatores 
de edificação e elementos que aumentam  e estendem as pssibilidades para 
que os mesmos possam ser utilizados pela maioria das pessoas (p.417) 

 

Nesta abordagem alguns princípios são fundamentais para níveis satisfatórios 

de usabilidade, são eles: uso equitativo, flexibilidade no uso, ser simples e de uso 

intuitivo, ter informações perceptíveis, apresentar tolerância ao erro, baixo desgaste 

físico e tamanho e espaço para uso e alcance. Desta forma, visa o respeito a 

diversidade entre os indivíduos e promove a inclusão de pessoas às suas atividades 

de vida diária. (CAVALCANTI, 2007 p.418) 

A utilização de órteses que corrigem a garra dos dedos é uma forma eficiente 

de tratar as incapacidades da mão, que traz a possibilidade do indivíduo utilizar o 

membro com maior facilidade e com menor chance de provocar lesões na pele 

durante a execução de suas atividades da vida diária (ELUI,2001) As órteses podem 

ser consideradas  um recurso muito importante na reabilitação física, pois atuam na 

promoção de independência e desempenho ocupacional do paciente. Quando um 

terapeuta planeja o uso de órtese, ele pode estar objetivando promover o equilíbrio 

biomecânico, por meio da aplicação de forças de contenção externa ao segmento 

comprometido para corrigir ou prevenir deformidades, ou simplesmente promover 

um repouso ou controlar uma cicatriz hipertrófica. (FREITAS, 2006) 

Para Vilela (2010) o homem é um ser de infinitas habilidades que reflete e 

participa na dinâmica e evolução do micro e do macrocosmo, e é parte da totalidade 

cósmica que um dia se definiu pela vivencia da individualização, buscando 

aprimoramento por meio da experimentação e da expressão permitidas pela matéria 

física.  Sendo assim ele é transformador de uma realidade e é transformado por ela 

todo o tempo. O corpo significado e significante esta a mercê das relações sociais e 

interpessoais e provocando mudanças constantes, mas é claro que se ele é capaz 

de ter um acesso mais participativo sobre o meio, essas atitudes transformadoras 

serão mais presentes. 

 

1.1.4  A Terapia Ocupacional e o processo de reabilitação  
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A Terapia Ocupacional é uma profissão com muitas perspectivas de campos 

de atuação onde todos vão convergir no estudo sobre a ocupação humana, seus 

modelos e práticas. 

 

Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde centrada no cliente 
preocupado com a promoção da saúde e bem-estar através da ocupação. O 
principal objetivo da terapia ocupacional é capacitar as pessoas para 
participar das atividades da vida diária. Os terapeutas ocupacionais 
alcançar este resultado, trabalhando com pessoas e comunidades para 
melhorar a sua capacidade de exercer as profissões que eles querem, 
precisam, ou são esperados para fazer, ou modificando a ocupação ou o 
ambiente para melhor apoiar o seu envolvimento no trabalho. (WFOT 2012 
sp) 

 

Neste contexto, onde nos debruçamos sobre a ocupação e a atividade 

humana: 

 O Terapeuta Ocupacional compreende a Atividade Humana como 
um processo criativo, criador, lúdico, expressivo, evolutivo, produtivo e de 
auto manutenção e o Homem, como um ser práxico interferindo no cotidiano 
do usuário comprometido em suas funções práxicas objetivando alcançar 
uma melhor qualidade de vida. (COFFITO, 2013 sp) 

 
Peixoto apud Batista (2010) diz que no que se refere ao tratamento da 

hanseníase, a Terapia Ocupacional torna se uma especialidade de reabilitação 

biopsicossocial relevante para assistir ao portador da doença e seus familiares, pois 

utiliza de estratégias de intervenção adequadas, que irá guiá-los na direção de uma 

melhor prevenção de incapacidades, melhor nível de função e de inserção na vida 

familiar, social e profissional. 

 Loureiro (2012) aponta que: 

A terapia ocupacional, mais do que atuar na reabilitação física, 
acredita no movimento, na mudança e na transformação do indivíduo com 
alguma condição incapacitante. O olhar holístico para o indivíduo é um dos 
fundamentos dessa profissão, visto que sua atuação tem a finalidade de 
promover a independência funcional da pessoa, seja ela nas atividades 
básicas cotidianas, no trabalho, no lazer e na vida social de um modo geral 
(p.18) 

 

Um tema importante que aparece nas pesquisas em relação à reabilitação e 

terapia ocupacional é o conceito de independência que requer um estudo prévio dos 

papéis ocupacionais. Para o indivíduo, poder exercer seus papeis do cotidiano é 

fundamental, pois é através deles que os significados e valores atribuídos à vida 

podem ser vivenciados. Desta forma, atribuímos a estes papéis um grau de 

importância muito grande, sobre os quais o cuidado de reabilitação, mais 

especificamente de terapia ocupacional precisa se debruçar. 
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Os papéis ocupacionais além de reforçarem a identidade têm forte relação 

com a organização do tempo e de tarefas. Eles envolvem as relações interpessoais 

e trazem satisfação pessoal. No entanto as limitações físicas irão influenciar na 

forma como estes papéis são exercidos. Ao longo da vida assumimos variados 

papeis. Somos filhos, pais, maridos, provedores do lar, trabalhadores, voluntários, 

temos hobby, religião, praticamos esporte, etc. 

Uma das possibilidades que podemos lançar mão para alcançarmos o resgate 

da autonomia é a tecnologia assistiva. Recentes trabalhos reafirmam esta 

importância como a tese de Cruz (2012) que foca na tecnologia assistiva como 

importante recurso na reabilitação dos papéis ocupacionais   

De fato, o desenvolvimento de novas tecnologias na medicina e na 
reabilitação ampliou as possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional, 
gerando a necessidade do domínio de áreas antes não tão valorizadas, 
como é o caso, do uso da tecnologia assistiva,promovendo maiores 
possibilidades de adaptações e consequentemente de independência para 
as pessoas com necessidades especiais. (EMMEL, 2005 apud CRUZ p 
159).  

 

Ainda para Cruz (2012) 

 

O resgate de papéis ou ganho de novos papéis pode, então, ser um 
importante caminho para intervenções junto a essa população, uma vez que 
se entende que os papéis ocupacionais desempenhados por uma pessoa 
podem estimular suas capacidades enquanto um ser produtivo, participativo 
na sociedade e que, conforme o seu desenvolvimento poderá 
modificar/ajustar suas formas de desempenhá-los, na medida em que esses 
indivíduos poderão encontrar um significado para tais papéis na formação 
de sua identidade na vida. (p161) 

 

Para o paciente acometido pela hanseníase, a percepção da dor só se faz 

presente diante da integralidade da sensibilidade protetora, tanto em mãos como em 

pés. O individuo que perde esta capacidade tem mais tendência a negligenciar 

segmentos corporais e torna-se suscetível a ferimentos. Desta forma, a visão precisa 

ser acionada com mais frequência para guiar e proteger os membros durante a 

execução das atividades rotineiras. 

Assim sendo, para que outros sentidos possam ser estimulados e os 

dispositivos adaptados incorporados no gestual do sujeito, é preciso que sejam 

exaustivamente trabalhados durante o processo terapêutico, não apenas para auto-

proteção, mas para garantir uma forma de expressão não verbal. 

Bertazzo (1996) desenvolveu um estudo muito valioso sobre o gesto. Ele 

engloba o equilíbrio entre as tensões musculares e articulares dentro da organização 
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espaço/temporal e ainda, as pulsões psíquicas que impulsionam o fazer. Afirma: 

“nossos impulsos ou motivações percorrem vias previamente estruturadas na 

mecânica do corpo... nosso psiquismo passará a contar com um adequado meio de 

comunicação, um canal de expressão sustentado em nossas bases sensoriais.” (Op. 

Cit,p.24) 

O gesto nos coloca em contato com nossas emoções e desejos, desta forma 

através de sua prática, vamos incorporando e tornando mais conscientes esta 

percepção corporal. Por este motivo, é tão importante que a terapia ocupacional 

possa resgatar esta potencialidade do sujeito. Este é um pré-requisito para 

acessarmos a imagem corporal destes indivíduos.  

A imagem corporal é um complexo fenômeno humano que envolve 
aspectos cognitivos, afetivos, sociais/culturais e motores. Está 
intrinsecamente associada com o conceito de si próprio e é influenciável 
pelas dinâmicas interações entre o ser e o meio em que vive. O seu 
processo de construção/desenvolvimento está associado, nas diversas 
fases da existência humana, às concepções determinantes da cultura e 
sociedade. Na história, ocorreram modificações das formas de 
apresentação e representação dessa imagem, com consequências notáveis 
na relação intra e extramuros corporais. (ADAMI,2005 sp) 

 

 A aceitação das sequelas, a forma de lidar com elas dentro de uma 

percepção global do corpo e das relações por ele estabelecida também é nosso 

trabalho. Promover meios de tornar o sujeito mais consciente de suas possibilidades 

psicocorporais e apto a explorá-las torna-se um objetivo muito importante no 

processo terapêutico.   

Para o Ministério da saúde (BRASIL, 2010), o acompanhamento de pessoas 

com hanseníase exige medidas preventivas de acidentes (domésticos, no trânsito e 

no trabalho) que envolvem, dentre outras coisas, ações de natureza informativa e 

educacional.  

Dentro da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (2010), 

estão incluídas ações desde a prevenção de agravos passando proteção da saúde e 

reabilitação. Visando: proteger a saúde da pessoa com deficiência; reabilitar a 

pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, 

contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social e prevenir 

agravos que determinam o aparecimento de  deficiências. (pag. 7). 

A Secretaria de Vigilância em Saúde em 2006, por meio do Programa 

Nacional de Eliminação da Hanseníase do Ministério da Saúde, desenvolveu  um 

conjunto de ações que visam orientar os diferentes níveis de complexidade dos 
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serviços de saúde, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) – 

para fortalecer as ações de vigilância epidemiológica da hanseníase –, e 

desenvolver ações de promoção da saúde com base na educação em saúde. Dessa 

forma, a assistência aos doentes de hanseníase, suas complicações e sequelas, 

passou a ser oferecida em todos os níveis de complexidade da rede de serviços do 

SUS, conforme a necessidade de cada caso. (BRASIL,2006) 

A compreensão a cerca da cura da doença por parte do paciente, também é 

um assunto delicado e importante, já que a Hanseníase tem cura, mas suas 

sequelas são evolutivas. O Manual de Prevenção de Incapacidades organizado pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL,2008) traz: 

A cura da hanseníase é a morte do bacilo, e o início do tratamento 
interrompe a transmissão. É confortante para os doentes saber que não há 
mais risco de contágio para a família, amigos e colegas, assim como ter 
certeza da cura após o término do tratamento. No entanto, os quadros 
reacionais apresentados por um percentual significativo de pessoas 
acometidas pela doença, cujo tratamento não garante o completo 
restabelecimento da condição de saúde anterior, podem resultar em 
doenças e incapacidades que são percebidos como a manutenção da 
doença. Muitos pacientes com sequelas graves ou definitivas consideram-
se doentes, pois necessitam de cuidados e tratamentos, não podem 
trabalhar e precisam do benefício da previdência social,onde são 
considerados inaptos ou incapazes. Como acreditar que estão curados?. 
(Pag. 15) 

 

A complexidade imposta pela hanseníase nos leva a apostar em ações que 

possam minimizar estes impactos. O fato de poder abotoar, tomar banho ou se 

alimentar de forma independente, não apaga a frustração de rejeição social, ou de 

uma cura que continua adoecendo, mas pode apontar para um importante resgate: a 

autonomia e poder de auto governabilidade.  

 

1.1.5 Autonomia do sujeito e suas implicações na reabilitação 

Para conceituar a autonomia é importante recorrer a alguns pensamentos 

filosóficos que constroem esta idéia e formam estruturas que vão nos possibilitar a 

compreender melhor este objetivo, sempre presente no processo de reabilitação da 

terapia ocupacional. 

Zatti (2007) defende que a definição mais apropriada sentido de autonomia 

encontra-se no Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia: "Etimologicamente 

autonomia é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade cultural, que 

determina ela mesma a lei à qual se submete".(p.12) 
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Como a autonomia é "condição", como ela se dá no mundo e não 
apenas na consciência dos sujeitos, sua construção envolve dois aspectos: 
o poder de determinar a própria lei e também o poder ou capacidade de 
realizar. O primeiro aspecto está ligado à liberdade e ao poder de conceber, 
fantasiar, imaginar, decidir, e o segundo ao poder ou capacidade de fazer. 
Para que haja autonomia os dois aspectos devem estar presentes, e o 
pensar autônomo precisa ser também fazer autônomo. O fazer não 
acontece fora do mundo, portanto está cerceado pelas leis naturais, pelas 
leis civis, pelas convenções sociais, pelos outros, etc, ou seja, a autonomia 
é limitada por condicionamentos, não é absoluta. Dessa forma, autonomia 
jamais pode ser confundida com auto-suficiência (ZATTI, 2007, p. 12) 

 

Refletindo sobre as questões levantadas na citação acima podemos afirmar 

que o processo de reabilitação na terapia ocupacional não tenta resgatar o fazer 

pelo fazer, mas sim, um fazer que esteja associado ao desejo, a capacidade de 

decisão e a adequação social. 

  ZATTI (2007) em seu estudo confrontou a opinião de alguns autores sobre 

autonomia. Aponta que Kant com base em Descartes resgata a idéia de dignidade 

ligada à idéia de autonomia, sendo assim, somos autônomos na medida em que 

obedecemos à lei que damos a nós mesmos. Diz que Rousseau trabalhou com a 

premissa de que educar para a razão e a liberdade implica em educar para a 

autonomia. E que, Piaget dividiu a autonomia em dois aspectos, o moral e o 

intelectual, desta forma, é importante que as crianças sejam capazes de tomar 

decisões sobre o melhor caminho a seguir e que possam seguir a própria opinião.  

Paulo Freire (2011) escreve a obra Pedagogia da Autonomia onde cita: “O 

respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros”.(p.33) e descreve 

características importantes para um educador como respeito aos saberes dos 

educandos, aceitação do novo e rejeição da discriminação, saber escutar e estar 

disponível aos diálogos, entre outras.   

Nesta perspectiva, a reabilitação deve proporcionar que as pessoas tenham 

espaço e voz neste processo, com respeito às diferenças de valores, expectativas e 

demandas. 

Deve-se propor a compreensão dos processos de construção do 
conhecimento e o estímulo da capacidade crítica; ou seja, a formação de 
cidadãos conscientes, responsáveis, informados, em condições de debater, 
indagar, criar e escolher. Que não se deixem submeter às tecnologias e 
instituições, mas que as utilizem como instrumentos e meios para a 
ampliação da autonomia: uso consciente da ciência e da tecnologia, 
sabendo o que se está escolhendo. Não é um processo fácil, mas que deve 
ser buscado e incentivado. (SILVA, 2001p.96) 
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Dentro desta abordagem, Mehry (1998) aponta que um equilíbrio entre as 

diferentes tecnologias gera maior grau de autonomia da relação do usuário no seu 

modo de estar no mundo e andar na vida.  Desta forma, torna-se fundamental o 

fortalecimento das relações entre pacientes e profissionais da saúde, entre 

pacientes e seus familiares, para que o cuidado em saúde possa de fato surgir. 

Para Soares (2007) os pacientes devem ser estimulados, portanto, a se tornar 

mais ativos, críticos, conscientes e responsáveis pelo processo saúde/doença.  

Quando adoecemos, queremos e precisamos do cuidado dos 
outros, seja pelo conhecimento especializado que um profissional tem a 
compartilhar, seja pelo afeto e apoio emocional que tanto os profissionais 
quanto os amigos e familiares podem trazer. Isto, em si, não diminui a 
autonomia de uma pessoa doente; ao contrário, pode até fortalecê-la.(p.73) 

A autonomia implica na busca da democratização das relações 
entre profissionais e pacientes, da democratização de saberes, do 
reconhecimento, respeito e valorização da multiplicidade, da diversidade e 
das singularidades, maior responsabilidade e participação dos cidadãos, 
resgate e valorização da subjetividade e, acima de tudo, de uma ética de 
solidariedade e responsabilidade (SOARES, 2007 p.74) 

 

Pascoal (1996, p.316), conceitua autonomia como “o estado de ser capaz de 

estabelecer e seguir regras.” Para o autor, a autonomia é mais útil que a 

independência. Desta forma, mesmo que o sujeito possa apresentar limitações para 

executar alguma tarefa, ele deve ter condições para gerenciar seus desejos. 

Diante do exposto, olhar para o resgate da autonomia aponta para a 

valorização do sujeito, de sua dignidade, de sua cidadania que envolve a 

capacidade crítica e responsável do indivíduo sobre sua vida.  
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2  METODOLOGIA 

 

Conforme aponta Minayo (2007), a pesquisa qualitativa preocupa-se com uma 

realidade que não pode ser quantificada, respondendo à questões muito 

particulares, trabalhando com um universo de significados, crenças e valores e que 

correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos que podem 

não ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Essencialmente, uma pesquisa qualitativa será sempre descritiva e as 

descrições nela contida, estão sempre influenciadas pelos significados que o 

ambiente lhes proporciona, ou seja, são produtos de uma visão subjetiva. 

Para Bogdan & Biklen (1994), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave. A presença 

do pesquisador, no ambiente onde se desenvolve a pesquisa, é de extrema 

importância, à medida que o fenômeno estudado só é compreendido de maneira 

abrangente, se observado no contexto onde ocorre, visto que o mesmo sofre a ação 

direta desse ambiente.  

A coleta de dados exige muito rigor e o pesquisador deve tentar compreender 

que os dados coletados são mais uma forma de palavras ou figuras do que 

números. Estes dados incluem entrevistas transcritas, notas de campo, fotografias, 

produções pessoais, depoimentos ou outra forma de documento. O pesquisador 

qualitativo tenta analisar os dados em toda sua riqueza, respeitando, no possível, a 

forma de registro ou transcrição. Na abordagem investigativa de âmbito qualitativo 

nada é trivial, toda manifestação tem potencial para fornecer pistas importantes na 

construção e compreensão do fenômeno estudado.  
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Segundo Malheiros (2011): “A abordagem qualitativa parte do princípio de que 

a realidade só existe do ponto de vista da pessoa. Ou seja, o que é real é a 

interpretação que se faz de um fenômeno, não o fenômeno em si”. (p.188) 

 

Tipo de estudo: descritivo e exploratório 

Quanto à pesquisa foi descritiva, pois segundo Mattar (2000, p32.), “são 

caracterizadas por possuírem objetivos bem definidos, procedimentos formais, bem 

estruturadas e dirigidas para solução de problemas ou avaliação de alternativas de 

cursos de ação”.  Através do estudo descritivo, torna-se possível detalhar 

características de certos grupos; estimar a proporção de pessoas de um grupo 

propensas a agir de determinado modo e fazer previsões específicas sobre algum 

aspecto. 

Ainda para Mattar (2000), a pesquisa exploratória tem por objetivo prover o 

pesquisador de maior conhecimento do tema ou problema de pesquisa em 

perspectiva. É apropriada para os primeiros estágios da investigação, quando a 

familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do 

pesquisador são, geralmente, poucos ou inexistentes. É útil quando se tem uma 

noção do problema de pesquisa e serve para elaborar questões ou hipóteses 

explicativas para os fatos e fenômenos a serem estudados.  

 

Técnicas: entrevista semiestruturada e observação de campo.  

Entrevista semiestruturada 

Para Minayo 2004, através da entrevista os pesquisadores tentam obter 

informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa uma conversa 

despretensiosa e neutra uma vez que se insere como meio de coleta de fatos 

relatados por estes atores (sujeitos objeto da pesquisa) que vivenciam uma 

realidade que está sendo focalizada. Este material representa um importante e rico 

espelho da situação em questão, apontando dados objetivos e subjetivos. 

Para a realização da entrevista semi estruturada, pesquisador organiza um 

conjunto de questões (roteiro) sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, 

e às vezes até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão 

surgindo como desdobramentos do tema principal. 

Dentro desta perspectiva, o roteiro preparado para este estudo abordou os 

seguintes tópicos: 
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 Descrição da repercussão da tecnologia assistiva na autonomia 

do sujeito (quantas adaptações foram feitas, quantas usam...) 

 Cuidado do sujeito (como ficou o cuidado antes e depois de 

receber as adaptações, gerenciamento do estilo de vida ou de formas de vida) 

 Valor da tecnologia ( importância deste recurso para sua vida) 

 Aspectos instrumentais do cuidado (repercussão nos aspectos 

práticos do cotidiano: Atividades de Vida Diária – higiene pessoal, alimentação, 

vestuário, Atividades Instrumentais de Vida Diária – locomoção, uso do telefone, 

lidar com dinheiro, etc. Atividades profissionais, Interferências nas relações sociais. 

 Dimensões subjetivas advindas desta proposta terapêutica: 

Como passou a se perceber? Como passou a governar sua vida? Como ficou a 

autoimagem? Que sentimentos emergem quando fala sobre as limitações e quando 

usa este recurso? Em relação à vida familiar e social? Em termos de felicidade? 

Sobre os prazeres da vida? 

Observação Participante – Para Malheiros (2011) a técnica de observação 

participante se realiza através do contato direto do pesquisador com o fenômeno 

observado para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus 

próprios contextos. Ele reforça a idéia de que o pesquisador pode participar do 

evento observado, mas, no entanto precisa ter clareza do seu nível de envolvimento.  

Através desta técnica podemos captar uma serie de informações importantes que 

não seriam explicitas através de perguntas.  

Neste estudo, foram reunidas no diário de campo todas as observações de 

todas as etapas que compuseram esta pesquisa, ou seja, desde a avaliação, 

passando pela confecção e treinamento das adaptações e a entrevista. Além das 

falas, atitudes, posturas, gestos, sentimentos e emoções dos sujeitos, tornaram-se 

importante também registrar os impactos da pesquisa sobre o pesquisador. Desta 

forma, as sensações e emoções geradas ao longo da pesquisa, também 

encontraram um acolhimento. 

 

Cenário: O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, localizado na Ilha do 

Governador-RJ, foi inaugurado em março de 1978 e desde então oferece 

assistência, ensino e pesquisa em diversas áreas. O programa voltado para 

pesquisa em hanseníase teve seu inicio em 1990 e vem se destacando como 
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referencia no diagnóstico, tratamento, cirurgias e reabilitação da hanseníase. O 

ambulatório de Terapia Ocupacional, localizado na sala 103 do HUCFF, foi criado 

em 10/2012 e desde então vem se dedicando, entre outras patologias, ao 

atendimento dos pacientes com sequelas da hanseníase. Vale lembrar que o 

hospital aceitou ser instituição coparticipante nesta pesquisa. 

 Apenas um paciente foi entrevistado fora deste cenário, pois estava 

internado em outro hospital para realizar cirurgia de transposição de tendão extensor 

na mão direita. Por este motivo, a entrevista ocorreu no Instituto Lauro de Souza 

Lima, em Baurú-SP. Trata-se de um hospital referência no tratamento e pesquisa da 

Hanseníase e devido à sua magnitude tenho realizado cursos de capacitação e 

estágios no centro de reabilitação. 

 

Critérios de Inclusão: Pacientes com idade superior a 15 anos que frequentem o 

serviço de dermatologia sanitária do HUCFF/UFRJ, que aceitem participar da 

pesquisa e assinem o termo de consentimento livre esclarecido e que sejam 

portadores de sequelas (grau 2 de incapacidade em  mãos) da hanseníase que 

dificultem as atividades de vida diária e ou profissionais   

 

Critério de Exclusão: Não apresentar transtornos cognitivos e ou mentais que 

comprometam a realização das entrevistas: Possuir sequelas de outras doenças 

associadas que comprometam a pesquisa. 

 

Sujeitos: A amostra foi composta por 8 pacientes. Inicialmente havíamos pensado 

em entrevistar 30 sujeitos, contudo durante o processo de coleta foi observado que 

seria impraticável ampliar tanto o número de pacientes. Muitos pacientes que 

haviam participado do mutirão que realizamos para adaptar utensílios não se 

encontram mais em tratamento ou não responderam ao meu chamado. Foram 

solicitados 10 pacientes, contudo 2 não se adequaram aos critérios de inclusão. Por 

fim, percebemos que os dados significativos do estudo começaram a se repetir 

bastante, o que apontava para um esgotamento da necessidade de continuar a 

coleta. 

 

Dispositivos da tecnologia assistiva utilizados pelos sujeitos : Alguns pacientes 

tiveram suas adaptações confeccionadas durante as aulas de tecnologia assistiva do 
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curso de graduação em Terapia Ocupacional. Esta foi uma forma que encontramos 

de incentivar os alunos na prática da avaliação das necessidades funcionais de 

pessoas com necessidades especiais e consequente confecção dos dispositivos 

dentro de uma perspectiva estética e terapêutica. Outros pacientes foram 

contemplados com o ganho de adaptações criadas e elaboradas nas sessões de 

tratamento no serviço de Terapia Ocupacional. 

As necessidades foram identificadas na anamnese. Através da avaliação 

sensitivo motora foi possível identificar as condições físicas e prever riscos 

associados à ausência da sensibilidade. Neste encontro, os pacientes foram 

questionados sobre as dificuldades que encontravam nas suas atividades cotidianas 

e sobre o grau de importância atribuído a elas.  

O objetivo não foi adaptar pura e simplesmente todas as dificuldades que 

foram relatadas, mas mergulhar no universo dos desejos e na importância do fazer 

atribuído por cada sujeito às habilidades que foram perdidas com as sequelas. 

A escolha da tecnologia assistiva foi uma ferramenta muito preciosa, que fez 

parte de um processo terapêutico. Não se encerrou em seu fim, apenas participou 

de uma proposta muito mais ampla de cuidado. 

Nesta perspectiva, os participantes deste estudo tiveram pelo menos uma 

adaptação confeccionada e todos passaram pelo treinamento de seu uso. Ao todo 

os seguintes utensílios foram adaptados: 4 garfos, 3 facas, 3 colheres, 1 caneca, 1 

colher de pau, 3 escovas de dente, 4 barbeadores, 1 caneta e1 tesoura. Com 

relação às ferramentas de trabalho adaptamos 1 chave de fenda, 1 chave inglesa e 

1 alicate de pressão. Além disso, confeccionamos 3 órtese para correção da garra 

ulnar.  

Destes participantes, 3 apresentavam garra ulnar, 2 garra ulnomediana e 

apenas 1 paralisia tríplice. 

As adaptações tinham como principal objetivo tornar ações possíveis, 

especialmente as que têm valor para o sujeito, que podem torná-los mais 

independentes e realizados. 

Devemos entender que esta busca pelas necessidades práticas do indivíduo, 

não é uma escolha que cabe apenas ao profissional. A ele cabe explorar materiais, e  

dispositivos que estejam ou não, a disposição no mercado, e que possam obedecer 

critérios estéticos e funcionais. O julgamento do que de fato é imprescindível para 
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resgatar a autonomia do sujeito parte do desejo daquele que vivencia as dificuldades 

no dia a dia.  

Uma das formas de incentivar o uso das adaptações é considerar a 

importância da estética durante a confecção. Para Teixeira (2001) “a estética, abre 

margem para trabalhar com outras categorias: autoestima, sensibilidade, emoção, a 

vivencia em grupo, atividades lúdicas, o sofrimento, entre outras” (p.111). 

Desta forma, selecionamos materiais que pudessem obedecer a critérios de 

estética, facilidade de manipulação (pois não possuímos muitas ferramentas no 

serviço), baixo custo e possibilidade de higienização. Para atender a essas 

exigências utilizamos o PVC, acrílico, espuma e borrachas de várias espessuras e 

densidades. 

O processo de treino foi também um momento de trabalho na adesão do uso 

destes dispositivos. Na medida em que explorávamos as possibilidades de 

movimentos e novas formas de fazer, íamos incentivando a automatização deste 

novo engrama para que pudesse ser englobado ao esquema corporal. Para reforçar 

esta terapêutica, foi importante que o paciente treinasse durante a sessão de terapia 

ocupacional, simulando a ação e depois levasse a adaptação para casa para 

continuar em treino. Até que seu uso fosse bem inserido no dia a dia, o paciente 

trazia o dispositivo toda semana. Isso possibilitou mudanças no treinamento e por 

vezes troca no tipo de adaptação. 

 

Aspectos Éticos: A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense, com 

inclusão da carta de aceite de instituição coparticipante do HUCFF/UFRJ,   em 

08/08/2014, sob parecer nº 774.178,  registro CAAE: 30503914.5.0000.5243em 

anexo e conforme a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que 

regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos.  

Os dados foram colhidos após a leitura e assinatura do participante de um 

termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias que se encontra anexo. 

Todo o conteúdo da pesquisa está sendo tratado de modo seguro e sigiloso, e será 

armazenado em CD por cinco anos. 

 

Coleta dos dados: Os dados foram colhidos na sala 103 do HUCFF/UFRJ, onde se 

localiza o setor de Terapia Ocupacional. Os pacientes foram entrevistados 
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individualmente e para que houvesse privacidade suficiente, ficaram a sós com a 

entrevistadora.   As entrevistas foram gravadas em gravador digital e foram 

transcritas pela pesquisadora, totalizando 70 minutos de entrevistas, tendo em 

média 8,75 minutos de entrevista 

As observações de campo foram registradas em um diário de campo, 

totalizando 44 horas. Este diário contém as expressões corporais, os silêncios, as 

emoções, as pausas, entonações, enfim todas as impressões que não poderiam ser 

expressas na transcrição. Estes arquivos foram gravados em um CD para que 

pudessem ser armazenados durante 5 anos, de forma segura e sigilosa. 

 

Organização dos dados coletados: Para realizar a análise das entrevistas, 

dividimos em 3 categorias para organizar os dados com o máximo de 

aproveitamento. A escolha das categorias deu-se a partir das repetições das falas, 

onde eles foram colocando sobre a contribuição dos dispositivos nas suas rotinas e 

para o cuidado de si; Sobre os sentimentos e sensações gerados pelo uso dos 

instrumentos adaptados e sobre a percepção do cuidado recebido pelo serviço, que 

apesar de não estar no roteiro da entrevista, apareceu com muita frequência. 
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3  RESULTADOS  

 

3.1  DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS  

 Sexo: 7 homens e 1 mulher 

 Moradores da cidade do RJ 2, de outros municípios 6 

 Idade média: 53,8  

 Estado civil: 5 casados, 2 solteiros e 1 viúvo 

 Profissão: 1 desempregado e os demais independente da profissão são 

aposentados 

 Renda: 1 sem renda, 5 recebem 1 salário mínimo, 1 recebe 2 salários e 

1 três salários. 

 Escolaridade: 2 primeiro 1 incompleto, 4 possuem 1 grau completo e 2 

possuem 2 grau incompleto 

 Religião: 5 católicos, 2 evangélicos e 1 sem preferência religiosa 

 Tempo médio de diagnóstico da hanseníase: 9 anos, que variaram 

entre 28 e 4 anos. 

 Parentes como o mesmo diagnóstico: apenas 1 paciente refere ter 

parentes com hanseníase (irmã e cunhada) 

 

3.2 ELABORAÇÃO DE CATEGORIAS 

Os dados foram organizados em 3 categorias submetidas à análise 

hermenêutica. A seguir foram separadas as palavras expressivas que apareceram 

nas entrevistas e outros dados que julgamos significativos durante a observação 

participante e que foram sintetizados no quadro abaixo. 

Categorias Palavras Dados significativos 
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 expressivas das 

entrevistas 

das observações (falas e 

expressões não verbais) 

1-Contribuições 

dos dispositivos nas 

suas rotinas e no 

cuidado de si 

 contribui muito 

 mais fácil 

 mais fácil de 

prender 

 boa de usar 

 tentando aprender 

 agora eu já seguro 

a garrafa  

 posso beber água 

tranquilo, segurar 

um copo”  

 Pegar com mais 

facilidade 

 Consigo fazer as 

coisas assim com 

mais precisão 

 Tem me ajudado 

muito no meu dia a 

dia. 

 Agora da pra treinar 

em casa também 

 

 Ficou fácil de 

comer mas ainda é 

difícil cortar coisa 

dura 

 

 Agora da pra pegar 

assim (demonstração 

de movimento de 

oponência de polegar 

facilitado pelo 

aparelho) 

 “Eu não vou precisar 

mais de pedir pra 

ninguém abrir 

garrafa” 

 Eu to conseguindo 

cortar com esta mão 

(demonstração do 

movimento) 

 Viu? Fiz a barba 

sozinho 

 Já consigo escrever 

de novo se eu 

colocar o 

engrossador e 

segurar deste jeito 

(pinça tripoide) 

 “Facilita a beça pra 

comer nos lugares” 

 “A gente faz diferente 

, mas pelo menos 

agora faz” 

 Gestos positivos de 

polegar em riste e 

solicitar para bater 

palma com a palma 
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do terapeuta, 

apareceram bastante 

nos treinamentos 

 

2- Sobre os 

sentimentos e 

sensações gerados 

pelo uso dos 

instrumentos 

adaptados 

 Me sinto aliviado 

 É uma causa ganha 

 Quanto mais a 

gente for 

independente 

 Quanto mais a 

gente pode fazer 

sem depender de 

ajuda, é muito 

salutar  

 Desisto de comer 

pra não ficar 

incomodando,  

 É muito bom agora  

 A gente participa 

junto 

 Se sentir igual  as 

outras pessoas, 

 Aí eu já passo a ser 

normal.  

 Me levantou a 

autoestima 

 Traz felicidade e 

mais alegria,  

 Eu tava triste sem 

poder fazer nada e 

agora eu posso 

fazer.  

 Muita felicidade, 

 “Agora fazendo as 

coisas fica mais perto 

do normal, Faço as 

coisas que os outros 

fazem” (fala 

associada à um 

grande sorriso) 

 “A gente não precisar 

pedir tudo tudo pros 

outros é um alívio” 

(fala seguida de 

silencio e emoção. 

Neste momento 

houve espaço para 

falar da difícil  

relação familiar). 

Outro paciente na 

mesma condição diz: 

Você sabe o que é 

ficar pedindo pra 

gente de má 

vontade? 

 

 Mostrando as mãos 

deformadas,franze a 

testa e com um ar de 

tristeza fala: “Tudo 

que a gente faz dá 

mais trabalho pra 
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 A gente se sente 

assim,interiormente 

mais segura.  

 A gente se sente 

bem,  

 Usar isso não é 

bom não, mas 

muita gente precisa 

de isso aí 

 Tem vezes que eu 

até xingo de tanta 

raiva 

 Diminui a 

dificuldade, isso é 

bom 

 

 

fazer” 

 “Já posso apertar os 

parafusos sozinho, 

como era antes da 

doença” (demonstra 

com alegria a nova 

forma de fazer) 

 Com relação ao 

convívio social o 

paciente revela com 

alívio: “Agora ta 

dando pra fazer as 

alimentação em 

qualquer lugar” Já 

outro se mostra 

constrangido com 

uso de 

adaptações:”Ah, eu 

não uso isso na rua 

mesmo, chama muita 

atenção” 

 Com relação à 

satisfação de poder 

executar o cuidado 

de si: ”Foi uma coisa 

maravilhosa poder 

escovar os dentes 

com escova” 

(movimentos de 

vitória com os braços 

levantados. 

 Outras expressões 

foram observadas. 
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Constragimentos por 

não efetuar 

movimentos simples, 

impaciência durante 

os treinos, mas o que 

mais apareceu foram 

os gestos positivos 

como polegar em 

riste, ou V de vitória 

com os dedos e 

muitos sorrisos. 

 

 

3- Percepção do 

cuidado recebido pelos 

profissionais 

 

 Eu me sinto muito 

feliz pelo 

tratamento que eu 

to tendo  

 Um tratamento 

adequado. Eu me 

sinto cada vez com 

mais vontade de 

existir mais e 

sobreviver pelo 

tratamento.  

 Sendo bem 

acolhido pro meu 

bem, aí a 

recuperação se 

torna mais rápida.  

 A genenosidade 

que vocês têm com 

a gente é 

impressionante. 

 “Aonde que você vai 

no tratamento público 

e vai ganhar as 

coisas que a gente ta 

ganhando?” 

 “A senhora não sabe 

como é que a gente é 

tratado fora daqui” 

 “As pessoas nem 

acreditam quando eu 

conto como é se 

tratar neste hospital” 

 

Estas expressões 

foram muito marcantes, pois 

fazem uma crítica 

importante ao cuidado 

oferecido nos serviços de 

saúde. Obviamente todas 

as falas têm um tom de 
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Contribuições dos dispositivos nas suas rotinas e no cuidado de si 

 Apenas um paciente relatou não haver contribuição da Tecnologia Assistiva na 

sua vida cotidiana. Ele afirmou que não faz diferença usar ou não, pois seu nível de 

independência é bastante satisfatório. Esse paciente tem sequelas muito antigas nas 

mãos e resistiu bastante em inserir as adaptações nas atividades de vida diária. 

 E essa boa atenção 

que a gente recebe 

aqui é caso que 

ajuda a 

recuperação. 

 É um atendimento 

maravilhoso 

 Aí a gente sente: 

puxa que beleza, a 

recuperação fica 

mais fácil. 

 Vocês nem 

conhecem a gente 

e tratam todo 

mundo igual.  

 “Bom demais”  

 Não é só a 

adaptação, mas 

também os 

exercícios que eu 

andei fazendo aqui.  

indignação e tristeza, mas o 

que foi observado é que 

todos de mostravam certa 

resignação com esta 

situação de maus tratos na 

saúde pública. 

 

 ”Todo mundo aqui é 

tratado sem 

preconceito” 

Esta fala expressa 

muito bem o caminho de 

todos os discursos captados 

na observação. 

Independente do assunto, 

tudo desemboca no 

preconceito com relação à 

hanseníase. A emoção que 

este sentimento causa é 

constantemente de 

acanhamento e dor, desta 

forma, quando falam sobre 

o preconceito que sofrem 

seja dentro da família ou em 

outros ambientes, os 

ombros se fecham e o olhar 

se volta para baixo. 
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 Como todos os outros pacientes, ele também recebeu a orientação de que 

fazer as atividades de forma compensatória pode aumentar as deformidades, 

contudo apesar de ter aceitado participar do treino com as adaptações, se mostrou 

insatisfeito. 

Todos os outros falaram de alguma forma que estavam sendo auxiliados na 

forma de praticar o cuidado de si, pelos dispositivos adaptados que receberam 

durante o tratamento. 

Ah, contribui muito. Principalmente a faca. Eu tava almoçando, 
precisava de cortar uma carne ou um alimento, então a faca às vezes, o 
corte dela entrava pra dentro da mão. Graças a Deus nunca aconteceu de 
eu me cortar, mas tava preste a acontecer. Aí com a adaptação ficou, poxa, 
muito bom. Aí eu seguro, consigo prender a faca com o cabo, porque o 
cabo engrossou, né? Aí ficou mais fácil de prender, ajudou muito (Paciente 
1) 

 

 

 

Com relação a ferramentas de trabalho adaptadas:  

Uso, ela é boa de usar. Eu pego ela, pego o parafuso, aí às vezes o 
parafuso agarra e aí eu volto e vou apertando, apertando... É mais fácil. 
Agora, quando a cabeça do parafuso é pequena, eu coloco no ima e fica 
mais fácil pegar a cabeça do parafuso... e o que atrapalha é que esse 
dedinho aqui (indicador) é muito pequenininho e não segura (Paciente3) 

 

 

Sempre escrevi e agora to tentando aprender tudo de novo com 
essa adaptação. Escrever de novo, né?!! Poder estudar, voltar estudar de 
novo, quero terminar meus estudos, não consegui terminar meus estudos, 
frequente ao problema na mão direita. Vou poder escrever de novo... Eu já 
vi q não vou poder trabalhar de novo, no meu caso não vou poder trabalhar 
de novo, mas ter um diploma em casa e poder amostrar um diploma de 
ensino completo é um alívio pra mim, poder ter um diploma em casa pra 
botar na parede, que eu batalhei pra conseguir meu diploma é um alivio pra 
mim. É uma causa ganha. (Paciente 4) 

 

Me sinto aliviado, pelas dores que eu estava sentindo, graças a 
Deus eu nem to sentindo mais muita dor nas juntas, não podia nem esticar 
os dedos. De mais a mais os dedos agora estão bem esticados. Ta vendo a 
diferença?... Para apanhar uma água, para pegar uma garrafa d’água na 
geladeira que eu não aguentava. Agora não, agora eu já seguro a garrafa e 
posso beber água tranquilo, segurar um copo (Paciente 5) 

 

 

Pegar com mais facilidade, é tipo assim, pegar uma garrafa, e ai eu 
não uso só 3 dedos, eu uso os 5. Eu consigo abraçar com eles o todo da 
garrafa. Pra pegar uma garrafa no meio da garrafa. Esse aparelho estica 
bem. Sem ele fica um pouco difícil porque esse 3 dedos esticam, mas os 
outros não. É bom, no caso o copo pra tomar um café, pega tudo. (Paciente 
6) 

 

 

Acho muito bom, porque quanto mais a gente for independente, sem 
precisar de estar falando” Fulano me ajuda aqui... Eu peço muita ajuda. 
Certas coisas, principalmente as coisas miúdas, ficam difícil pra mim, por 
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exemplo desarrolhar a garrafa de azeite, eu puxo mas nem sempre eu 
consigo uma parte grande pra mim apoiar, aí eu tenho que pedir ajuda. Se 
eu pudesse fazer isso independente ia ser melhor. Quanto mais a gente 
pode fazer sem depender de ajuda, é muito salutar, é muito bom 
(Paciente7) 

 

 

Tem vezes que eu preciso da ajuda do meu filho tem que cortar as 
coisas pra mim, mas eu evito de pedir, e aí eu até desisto de comer pra não 
ficar incomodando. Eu agora to sem a faca e ficou mais enrolado.(Paciente 
8) 

 

 

 

Sobre os sentimentos e sensações gerados pelo uso dos instrumentos 

adaptados 

As entrevistas e observações foram marcadas por expressões de sentimentos 

e colocações significativas, contendo expressões de fortes conteúdos que se 

referiam ao peso social ligado à incapacidade e sensações de abandono familiar e 

social. As desigualdades de oportunidade no mercado de trabalho, as dificuldades 

relacionadas à limitação física, e a forma como se tornaram de dependentes de 

familiares foram muito presentes e geraram expressões corporais e gestos que 

serão explicitados na discussão 

Ah, é muito bom agora. Poxa. É ótimo. Eu já tava até...(silencio). Via 
as pessoas na hora de sentar na mesa, a gente fica vendo as pessoas com 
a faca e o garfo na mão e a gente fica assim , se sentindo impotente né? 
Agora não, cortando a gente participa junto.(Paciente 1) 

 

Agora, só da gente se sentir igual né as outras pessoas, pessoas 
normais, porque aí eu já passo a ser normal. Porque um pode cortar e eu 
não posso, então a gente se sente impotente assim, mas até me levantou a 
autoestima também, melhorou bastante. (Paciente 1) 

 

Antigamente eu conseguia fazer normal, agora ta mais difícil 
“(Paciente 3) 

 

A pessoa começa a poder fazer a atividade q não conseguia fazer 
as atividades antes, é um bom exercício pra pessoa também poder 
aprender a fazer aquilo q ela não conseguia fazer... É a gente poder 
aprender tudo de novo, né?! E a gente fazer tudo de novo!! É como a gente 
tando nascendo, tem que aprender tudo de novo, o que a doença tentou 
impedir. (Paciente 4) 

 

Traz felicidade e mais alegria, né?. Eu tava triste sem poder fazer 
nada e agora eu posso fazer. A Dra Carol (residente de terapia ocupacional) 
passou para mim, me orientou direitinho que se atrapalhar alguma coisa eu 
tiro e volto a colocar. É assim que eu faço, então to me sentindo mais 
aliviado, consigo fazer as coisas assim com mais precisão. Eu não tava 
pegando nada com essa mão (direita), agora eu to pegando. (Paciente 5) 
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Muita felicidade, a gente se sente assim, interiormente mais segura. 
A gente se sente bem, poxa! (Paciente 7) 

 
Usar isso não é bom não, mas muita gente precisa de isso aí. Tem 

vezes que eu até xingo de tanta raiva...tudo que eu faço dá mais trabalho, aí 
com essas adaptações dá pra fazer melhor. (Paciente 8) 

 

Percepção do cuidado recebido pelos profissionais 

Durante a aplicação da entrevista foi percebida uma necessidade por parte de 

alguns entrevistados de fazer uma crítica aos demais serviços que frequentaram e 

falar sobre suas percepções a cerca do cuidado recebido e sobre o quanto isso 

influenciou no processo terapêutico. Desta forma, resolvemos abrir este espaço 

dentro da entrevista e trazer estes dados para a pesquisa. 

 
Eu quero só falar que essas adaptações tem me ajudado muito no 

meu dia a dia. E é assim mesmo, pra gente que tem esta deficiência né? 
Quando a gente não tem essas adaptações a gente deixa de botar em 
prática muitas coisas. Então eu tenho que agradecer muita a ajuda que eu 
tenho tido dos técnico aí. (Paciente 1) 

 

Aonde que você vai no tratamento público e vai ganhar as coisas 
que a gente ta ganhando?... A senhora não sabe como é que agente é 
tratado fora daqui. (Paciente 1) 

 
 
Eu me sinto muito feliz pelo tratamento que eu to tendo e as 

pessoas maravilhosas que me atende. Todas elas dá um tratamento 
adequado a gente e eu me sinto é... eu me sinto é... cada vez com mais 
vontade de existir mais e sobreviver pelo tratamento. Eu não tenho motivo 
pra ficar aborrecido ou triste, eu me sinto que estou sendo bem acolhido pro 
meu bem, aí a recuperação se torna mais rápida. Eu me sinto feliz pelo 
tratamento. Generolisidade, gaguejou tentando acertar , é generosidade que 
vocês tem com a gente é impressionante e a gente sente que vai melhorar. 
E essa boa atenção que a gente recebe aqui é caso que ajuda a 
recuperação. Não tem cara feia, é um atendimento maravilhoso,todo mundo 
de bom humor, muito bom. Aí a gente sente: puxa que beleza, a 
recuperação fica mais fácil. Vocês nem conhecem a gente e  tratam todo 
mundo igual. Bom demais. (Paciente 6) 

 

 
Não é só a adaptação, mas também os exercícios que eu andei 

fazendo aqui. Me ajudou a parar um pouco com aquela fraqueza nos dedos 
e na ponta dos dedos. (Paciente 7) 
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4 DISCUSSÃO  

 

Este capítulo visa realizar uma discussão dos dados categorizados realizando 

aproximações e confrontos com outros estudos e com possíveis reflexões sobre a 

prática de Terapia Ocupacional junto à pacientes com hanseníase, na perspectiva 

interdisciplinar adotando a Hermenêutica do Sujeito como recurso da interpretação 

dos dados. 

Buscamos uma forma de estabelecer conexões entre a tecnologia e a 

subjetividade no processo de cuidar, de modo a superar a visão clássica dicotômica 

entre estas duas modalidades. 

 

4.1 CONTRIBUIÇÕES DOS DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NO CUIDADO DE SI  

Entendemos que iniciar pelos achados na literatura sobre a doença e suas 

consequências, nos favorece a compreensão da dimensão das falas e observações 

deste estudo.  

A hanseníase provoca um quadro de mononeuropatia múltipla de origem 

imunológica (onde vários nervos de um mesmo segmento podem ser acometidos) 

que resulta em neuropatia autonômica, sensorial e motor. Quando detectado e 

tratado precocemente, deficiências primárias podem ser reversíveis. No entanto, em 

sua pesquisa, Van Brakel (2000) aponta que 11-51% dos pacientes não 

recuperam. Além disso, 33-56% dos pacientes recém-registrados já tem deficiências 

clinicamente detectáveis, muitas vezes, não mais passíveis de tratamento 

medicamentoso. Entre os novos pacientes, 6-27% apresentam deficiências 

secundárias, tais como feridas, contraturas e encurtamento de dígitos. Van Brakel 

ressalta que todos os pacientes devem ser orientados a evitar prejuízos e 

incapacidade subsequente. Como o resultado de deficiências, muitas pessoas 
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experimentam limitação das atividades da vida diária e de participação na 

sociedade, que pode ser parcialmente superada com a ajuda de dispositivos de 

apoio, treinamento e cirurgia.   

As limitações de ações desenvolvidas nas atividades da vida cotidiana que 

foram trabalhadas nesta pesquisa como pegar, cortar, escrever, aparafusar e 

executar outras do cuidado de si nos levou para além de confeccionar e treinar 

dispositivos. Foi uma prática de cuidado que nos aproximou muito dos entrevistados 

vivenciando em conjunto as limitações e buscando formas de superação. Quando se 

entra na rotina de alguém, é necessário criar uma atmosfera de acolhimento, 

aproximação e intimidade.  

Além das falas, muitas demonstrações de gestos ficaram evidentes. Sendo 

assim ao ouvirmos: “o que atrapalha é esse dedinho aqui (indicador) é muito 

pequenininho e não segura.”. Precisamos ter a dimensão das dificuldades impostas 

por mãos anestésicas e que não possui nenhum dedo que não tenha amputações 

ou reabsorções. 

Este mesmo paciente demonstra como consegue ainda fazer algumas 

atividades apesar das mãos tão comprometidas e reelabora as possibilidades a 

partir da adaptação criando sua própria forma de solucionar alguns entraves: 

“quando a cabeça do parafuso é pequena, eu coloco no imã e aí fica mais fácil de 

pegar...”  

Apareceram ainda algumas contribuições das adaptações na prevenção de 

acidentes, como por exemplo, “... a faca às vezes, o corte dela entrava pra dentro da 

mão... nunca aconteceu de eu me cortar... aí com a adaptação ficou muito bom... 

porque o cabo engrossou...”. Proporcionar a segurança na execução de atividades é 

interpretado como uma possibilidade de autonomia e cuidado de si. A paciente que 

ganhou a colher de pau alongada percebe maior sensação de segurança quando 

fica mais longe do vapor das panelas. Mesmo na ausência da dor, nenhum paciente 

quer se machucar, até por que isso pode ser encarado pela equipe de saúde como 

negligencia. 

Segundo Souza (2014 p.984) “Os estudos sobre as artes de governar (ou 

governamentalidade) inauguram novas perspectivas para pensarmos a vida na 

atualidade como um problema político-estatal.” O autor relata que Foucault 
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denomina de arte de governar os homens, onde a estatização de tecnologias de 

governo vai reger o modo como as pessoas vivem. E nesta relação de obediência, o 

poder pastoral, termo utilizado por Foucault, vai tratar da proteção e preservação do 

indivíduo. E é dentro desta relação de obediência, que entendemos que, para os 

sujeitos é muito importante acatar todas as orientações médicas para não serem 

julgados de forma impiedosa. 

Encontramos repetidas vezes as expressões de alegria com a possibilidade 

do resgate das atividades de vida diária. Diante disso, somos levados no 

pensamento foucaultiano a verificar a importância do cuidado de si. Sech Junior 

(2009 p.99) em seu estudo sobre Foucault afirma que: “Cuidar de si é primeiramente 

conhecer a si mesmo, sendo que esse si mesmo é a própria alma, a alma-sujeito de 

ação, o elemento que se identifica com o divino.”  

Toda a superfície do cuidado de si é ocupada pelo imperativo do 
conhecimento de si, conhecimento que, como sabemos, toma a forma de 
apreensão pela alma de seu ser próprio, apreensão que ela opera ao olhar-
se no espelho do inteligível, onde precisamente, deve reconhecer-se. 
(Foucault 2010, p. 318)  

 

As adaptações favoreceram esta possibilidade de recuperação de algumas 

ações de autocuidado e pelos comentários que apareceram na pesquisa onde a 

palavra segurança e independência surgiram com frequência, podemos entender a 

extensão do reconhecimento que Foucault fala na citação acima. Isso é expresso 

nas falas como: “Vou poder escrever de novo”, “... agora eu já seguro a garrafa e 

posso beber água tranquilo”. Estas afirmações fazem conexão com a ampliação das 

possibilidades subjetivas e corporais, onde através as adaptações podem ser 

consideradas como extensão do corpo e facilitador do processo de reestruturação 

do fazer humano. 

Neste momento em que esses pacientes falaram sobre como estão 

conseguindo realizar tarefas simples novamente, foi questionado sobre o impacto 

que isso tem sobre a rotina, para que pudessem reelaborar o que disseram e frases 

como estas brotaram: “poder terminar meus estudos, ter um diploma de ensino 

completo é um alívio pra mim, é uma causa ganha.”, “Quanto mais a gente pode 

fazer sem depender de ajuda é muito salutar, é muito bom”. Desta forma, 

instrumentalizar o sujeito para o exercício do cuidado de si considerando seu modo 

de vida, suas escolhas, sentimentos, fantasias e outros fatores que constroem sua 
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identidade, representa a preservação da autonomia, resgatando a dignidade, 

possibilitando as interações sociais e consequente integração.  

 

 

4.2 SOBRE OS SENTIMENTOS E SENSAÇÕES GERADOS PELO USO DOS 

INSTRUMENTOS ADAPTADOS  

 

A perspectiva da análise hermenêutica inclui a possibilidade de uma 

interpretação terapêutica associada à percepção das influências sociais. Desta 

forma este estudo pretende considerar uma análise discursiva que não se encerra 

na fala, registrada e transcritas nas entrevistas, mas nas formas de subjetivação. É, 

portanto uma via de entendimento das relações entre sujeito e objeto, atravessadas 

pelas relações de saber e poder. 

Foucault (2010) diz que esta análise é um ponto de articulação do corpo com 

a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado de história, e fala da 

necessidade de se dar uma interpretação à interpretação incorporada às práticas 

cotidianas. (p.22) 

Sob essa perspectiva o mundo é percebido e interpretado. (SECH JUNIOR, 

2009 p.101). Durante os encontros, estas possibilidades de revisitar as falas e tentar 

reavaliar as sensações e sentimentos foram muito constantes. O foco estava sempre 

no intérprete e na direção e dimensão que as mensagens tomavam. Quem fala 

sempre sabe do que está falando e de onde está falando.  

A possibilidade de ouvir o que é dito, exercitar o ouvir e falar novamente, estar 

em outro lugar, pode auxiliar na decodificação de mensagens subliminares ou ainda 

inconscientes. 

Sendo assim, destaca-se a necessidade percebida de se assemelhar com 

qualquer outro indivíduo. “Só da gente se sentir igual né as outras pessoas, pessoas 

normais, porque aí eu já passo a ser normal”, “Porque um pode cortar e eu não 

posso?”, “Via as pessoas na hora de sentar na mesa... com a faca e o garfo na mão, 

e a gente fica assim se sentindo impotente né?... Agora não, cortando a gente 

participa junto”, “Tava triste sem poder fazer nada”. Esta tristeza que aparece diante 

da indiferença social é cruel e causa um sofrimento profundo. A tecnologia assitiva 

foi um recurso fundamental para minimizar este sentimento e trazer alegria. 
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Neste momento, ao abordarmos as diferenças, houve bastante emoção e 

uma busca pela compreensão, com falas e expressões que afirmavam: “a senhora 

não sabe o que é isso doutora!!” e os indescritíveis olhares de indignação e tristeza 

foram lançados. Isso nos leva a acreditar que o conhecimento técnico não é 

suficiente para entender a complexidade. É preciso ouvir e acolher. 

Frases de superação também estiveram muito presentes como: “É como a 

gente tando nascendo, tem que aprender tudo de novo” , “Eu não tava pegando 

nada com esta mão , agora eu tô pegando.”, “...é um bom exercício para  a pessoa 

aprender a fazer aquilo que ela não conseguia fazer.” É o aparecimento da  potencia 

do desejo, a possibilidade de fazer escolhas e sair da vitimização. 

Estas expressões apontam para uma fase de reaprendizado e reestruturação 

das formas do fazer. Dentro desta perspectiva é fundamental que o paciente não 

apresente resistências  que possam paralisá-los neste processo e esteja disposto a 

aproveitar ao máximo as oportunidades de reaprendizado. É um momento de 

transformação e essas observações foram explicitadas com ar de alegria e surpresa. 

As manifestações foram reafirmadas por meio de gestos e enunciações de 

conquista.   

Foucault (1986) enfatiza esta possibilidade de que o intérprete possa 

reelaborar sua interpretação constantemente: “gostaria de mostrar, por meio de 

exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os 

laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 

conjunto de regras, próprias da prática discursiva” (p. 56) E diz ainda:  

“os homens não somente se fixam regras de conduta, como 
também procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer 
de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e 
respondam a certos critérios de estilo” (FOUCAULT, 2010, p.15). 

 

As manifestações de entusiasmo com os avanços foram expressas por meio 

de frases que em sua maioria envolviam as palavras alegria e felicidade 

acompanhadas de sorrisos e olhares esperançosos. 

Contudo esta sensação de felicidade que tanto apareceu nas entrevistas, 

também foi acompanhada de raiva. As limitações objetivas e subjetivas apareceram 

nas observações e em algumas falas: “Usar isso não é bom não, mas muita gente 

precisa de isso aí.” “Tem vezes que até xingo de tanta raiva” “...eu até desisto de 

comer pra não ficar incomodando.”. Por vezes mesmo com as adaptações, muitos 

movimentos não conseguiram ser executados durante o treino e a frustração foi 
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inevitável. Assim como também foi inevitável trabalhar estes conteúdos durante as 

sessões. Foi muito importante que eles pudessem expressar os desprazeres sem, 

no entanto desistir de novas possibilidades. Lidar com prazer e desprazer, como o 

amor e ódio, são partes indispensáveis do processo de elaboração e aprendizagem 

humana, não podendo ser excluídos. 

O uso dos utensílios adaptados também causa estranhamento social, pode 

chamar tanta atenção quanto às deformidades. Talvez esta seja a razão para uma 

baixa adesão do uso das adaptações em público. Alguns pacientes falam da 

possibilidade de usar um talher adaptado em um restaurante como um prêmio já 

outros, demonstram vergonha e dizem que são mais observados quando fazem uso 

das adaptações. “Ah, eu não uso isso na rua mesmo, chama muita atenção”.  Não 

há muito espaço para a diferença em nossa sociedade. É compreensível a busca do   

individuo pelo comportamento  adequado, pelo desejo da uniformização. Contudo,  

podemos trabalhar este aspecto, problematizar a adesão os uso das órteses e 

adaptações, buscar colocar o foco no valor da ação, mesmo que de forma adaptada, 

e verificar como isso vai tocar subjetivamente o individuo. 

Caminhando neste panorama onde a análise é circular, ou seja, aponta para a 

necessidade de que a interpretação esteja constantemente obrigada a interpretar-se, 

tratamos especialmente das mensagens e signos que serão resignificados e 

redecodificados durante este processo. Dessa maneira, o signo passa a abrigar 

todas as contradições, oposições, tensões, negatividades e positividades 

necessárias para que se possa jogar uma dialética da interpretação. (SECH 

JUNIOR, 2009 p.98)  

Desta forma quando um paciente mostra as mãos deformadas, franze a testa 

e com um ar de tristeza fala: “Tudo que a gente faz dá mais trabalho pra fazer”  e em 

outro momento consegue elaborar a frase:  “Eu não vou precisar mais de pedir pra 

ninguém abrir garrafa”, é muito importante poder levá-lo a ouvir como pode 

ressignificar este sentimento de impotência e cansaço com relação às sua 

dificuldades. 

Como também é importante ter a clareza deste processo inesgotável de 

construção. E citando Paulo Freire (2011): “Na verdade, o inacabamento do ser ou 

sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há 

inacabamento.”(p.35), podemos perceber que este é um grande acionador do 
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autoconhecimento e impulsiona o aparecimento dos desejos ocultos tais como 

fantasias, sonhos e outras manifestações do inconsciente. 

 Este movimento é infinito e nunca poderá se concluir. Não andamos apenas 

para frente, mas podemos retroceder aprofundar, enfim caminhar em qualquer 

direção. Assim também são as interpretações, precisam ser correlacionadas através 

de uma rede complexa de simbologias. Garantir este espaço de acolhimento e 

reconstrução durante este estudo foi sempre uma prioridade. 

Sech Junior (2009) faz uma correlação com o trabalho de Foucault, o modelo 

cristão e a prática hermenêutica de Freud: 

É no modelo cristão, mais especificamente, na confissão que a 
interpretação hermenêutica se concretiza duplamente. Com a decifração 
que o confessor faz do que o dirigido diz e com a interpretação deste sobre 
si mesmo... o objetivo é o de decifrar o que é dito pelo paciente, para que o 
não dito, o oculto, o recôndito se revele (p.101) 

 

As revelações desta pesquisa apareceram nos sentimentos redescobertos 

através do uso dos dispositivos adaptados, pelas expressões de superação ou 

frustração durante os treinamentos, sorrisos, silêncios, e principalmente pelo 

fortalecimento do vínculo terapêutico que este estudo promoveu. 

 

 

4.3  PERCEPÇÃO DO CUIDADO RECEBIDO PELOS PROFISSIONAIS 

  

Estes aspectos também emergiram nas entrevistas e concluímos que seriam 

trazidos ao estudo, pois não poderíamos ignorar a necessidade que sentiram de 

expressar o quanto se sentem indivíduos respeitados pelo nosso serviço. 

Obviamente, se referiam não apenas ao bom atendimento técnico, mas ao cuidado 

interdisciplinar que estão recebendo e que os permitem terem a todo o tempo, 

olhares cuidadosos, sensíveis e globalizados sobre eles. 

Mehta (1976) reforça o papel profissional do terapeuta ocupacional 

enfatizando sua atuação na capacidade funcional dos pacientes. Ela afirma que uma 

avaliação funcional completa deve incluir psicológico, social, econômico, 

educacional, doméstico, profissional.  Além disso, enfatiza a importância da equipe 

multidisciplinar na reabilitação e ressalta que o processo de reabilitação deve ir até a 

sociedade, pois a tarefa mais difícil é mudar o pré conceito que envolve uma doença 

estigmatizante. 
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A referida autora aborda a necessidade de fazer a máxima utilização de 

qualquer potencial disponível do sujeito, contudo, buscando metas realistas. Enfatiza 

ainda o autocuidado, para que o paciente aprenda a se proteger dos riscos nas 

áreas anestésicas e a importância da reinserção no mercado de trabalho. Ela propõe 

passos na reabilitação e equipamentos de proteção para diminuir danos, apesar de 

não  falar especificamente sobre a tecnologia assistiva. 

A interdisciplinaridade vivenciada no cuidado oferecido aos participantes 

deste estudo e demais pacientes, pode ser considerada como uma troca intensa de 

saberes e práticas que visa ampliar as possibilidades de intervenção tanto na 

prevenção quanto na reabilitação. 

Em seus discursos citaram: “Eu me sinto muito feliz pelo tratamento que eu to 

tendo”, “Um tratamento adequado”. “ Sendo bem acolhido pro meu bem, aí a 

recuperação se torna mais rápida.” “E essa boa atenção que a gente recebe aqui é 

caso que ajuda a recuperação”.  “É um atendimento maravilhoso”. Nos momentos 

observação, muita indignação apareceu ao se referirem aos atendimentos que 

recebem em outros locais da saúde pública. 

As escutas não traziam apenas um elogio a nossa forma de oferecer o 

cuidado, mas uma crítica severa ao serviço de saúde pública associada ao 

preconceito que se tem com os pacientes atingidos pela hanseníase. 

Teixeira (2001) considera a idéia de que há uma dimensão inconsciente 

importante no que se refere ao cuidado com o corpo, que é a do desejo.  Para ele:  

Essa perspectiva nos permite entender, em nossa prática, os 
anseios do usuário em quere ser gente, ser respeitado, ser feliz, ter saúde, 
ser capaz de opinar sobre seu tratamento, ser bem atendido e de se unir em 
grupos de mães, de vítimas do erro médico, de diabéticos entre outros. 
Estes são aspectos que remetem aos direitos da cidadania, legitimados na 
Constituição, nos princípios do Sistema Único de Saúde e na Reforma 
Sanitária.(p.35) 

 

Além do desejo, os usuários percebem e se queixam da falta de interesse e 

de responsabilização dos serviços com relação aos seus problemas. Mehry (1998) 

relata que “os usuários, como regra, sentem-se inseguros, desinformados, 

desamparados, desprotegidos, desrespeitados, desprezados” p.3. E reforça ainda: 

os usuários buscam nos seus encontros com os trabalhadores de 
saúde, particularmente nos estabelecimentos de saúde, a produção de 
espaços de acolhimento, responsabilização e vínculo... A clínica não é só o 
saber diagnosticar, prognosticar e curar os problemas de saúde como uma 
“disfunção biológica”, mas também é um processo e um espaço de 
produção de relações e intervenções, que se dá de modo partilhado, e no 
qual há um jogo entre necessidades e modos tecnológicos de agir... Não há 
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produção de espaços de trocas de falas e escutas, de cumplicidades e 
responsabilizações, de vínculos e aceitações, se não houver um trabalho 
clinicamente implicado. ( p.6) 

 

 

O olhar lançado sobre a doença pode impedir as visão do sujeito e de suas 

possibilidades. O nosso sistema de saúde também sofre influencias históricas e por 

isso seu modelo de atenção e cuidado é tão precário. Na obra de Foucault (2008, p. 

19-44), o nascimento da clínica, ambiente hospitalar é visto como um lugar de 

doenças e de saber médico, um ambiente frio, silencioso, cheio de segredos, um 

lugar artificial onde o doente era visto como um peso morto, uma carga à sociedade. 

Foucault mostra que: O hospital traz os estigmas da miséria e representa uma 

indispensável medida de proteção de pessoas sadias contra a doença.  

Além da história do hospital, a hanseníase tem uma memória à parte com a 

criação dos leprosários e a internação compulsória que ocorreu entre 1924 a 1962 

no Brasil. Se formos associar os estigmas ligados à internação hospitalar juntamente 

com a história de tratamento da hanseníase, podemos compreender como hoje, 

apesar de todos os avanços, ainda possa haver uma expectativa negativa do 

paciente com seu local de tratamento. 

Frases trazidas nos discursos como: “Aonde que você vai no tratamento 

público e vai ganhar as coisas que a gente ta ganhando?”, ou “A senhora não sabe 

como é que a gente é tratado fora daqui”, ilustram muito bem a forma de pensar o 

cuidado oferecido, por experiências traumáticas que só fazem aumentar o estigma e 

colocar o sujeito longe de possibilidade de fazer vínculo com os serviços. 

O que é fundamental é que estes estigmas sejam substituídos pelas novas 

visões. Ao invés de ficarmos engessados neste modelo, devemos enaltecer a 

mudança do termo Lepra, ligado a uma forma de castigo social, para Hanseníase, 

que representa um problema de saúde. Devemos estar voltados para as ações que 

existem para minimizar os danos físicos, emocionais e sociais causados por esta 

patologia e todas as tecnologias que trazem conforto e qualidade de vida para estes 

sujeitos. 

Quando escutamos: “Eu me sinto cada vez com mais vontade de existir mais 

e sobreviver pelo tratamento” estamos diante de um relato que pode indicar um 

caminho de cuidado que toma dimensões importantes no resgate da autoestima e 

da autonomia, capaz de transformação.  É a biopolítica, no seu potencial agregador 

que permite associar a tecnologia com a vida,  favorecendo a existência do sujeito 
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Para Foucault (1978), Biopolítica é um  termo que designa a forma na qual o 

poder tende a se modificar no final do século XIX e início do século XX. Inclui  

praticas disciplinares utilizadas para governar o indivíduo. Para seu exercício 

chamou de Biopoder uma tecnologia de poder que permite o controle da população. 

Ele defende que os biopoderes se ocuparão do controle da saúde, da higiene, da 

alimentação, da sexualidade, da natalidade, dos costumes, etc, na medida em que 

essas se tornaram preocupações políticas (p.182-184). 

Contudo, o assunto mais recorrente nas entrevistas, nos atendimentos, nas 

conversas de sala de espera dos ambulatórios ou mesmo em ocasiões festivas, é o 

preconceito social. “Todo mundo aqui é tratado sem preconceito” 

Todos sem exceção, falam de como foi difícil aceitar o diagnóstico e 

compartilhar na esfera familiar e profissional. É muito comum ouvi-los trocar 

experiências marcantes e até ajudar o outro a elaborar uma forma, mesmo que 

ilusória, para justificar as lesões. Certa vez em um grupo, um paciente relatou que 

frequenta um clube, e que se ele falasse que tinha hanseníase seria proibido de usar 

a piscina. Outro paciente imediatamente falou: “diga que você tem diabetes e que 

afetou os nervos, é isso que eu falo pra todo mundo!”. 

Este artifício é bastante comum. Acidentes de trabalho, artrite, artrose, 

tendinite e outros diagnósticos são comumente utilizados para encobrir o estigma da 

hanseníase. E talvez este seja o principal motivo de demonstrarem um vinculo tão 

forte com o nosso serviço. Lá eles podem ter hanseníase, conviver com pacientes 

que passam pelas mesmas situações e percebem que estão dentro de um hospital 

universitário, participando de estudos como este, que podem trazer contribuições 

importantes para suas vidas. 
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CONCLUSÕES 

 

A hanseníase ainda não é um tema tratado sem considerar suas 

representações e nem muito frequentes em determinadas pesquisas, e isso talvez 

se deva ao alto índice de preconceito social relacionado ao passado de exclusão. 

Uma doença narrada em livros bíblicos, que em um paradigma religioso e sócio 

cultural, representava castigo, punição e segregação. Antes da descoberta do 

tratamento essa doença tinha muitas sequelas, entre elas mutilações e ainda era 

contagiosa, provocando na sociedade sentimentos de medo e afastamento. 

 Mesmo que as propagandas do Ministério da Saúde falem da cura, ainda é 

insuficiente para mudar o panorama social. No mundo dos pesquisadores em saúde 

parece ter tido o mesmo efeito. São poucos os profissionais que se interessam em 

estudar mais a fundo o impacto gerado pela hanseníase sobre o sujeito e sociedade. 

Seria muito importante que pesquisas sobre o aparecimento das 

deformidades após a lesão neural fossem mais divulgadas, pois estas mudanças na 

forma biomecânica do fazer por falta da sensibilidade e força muscular contribuem 

sensivelmente para a instalação das sequelas. Assim como, ressaltamos a 

importância de estimular estudos que não abordem apenas o estigma da doença, 

mas que descrevam como podem melhorar a adesão ao tratamento, ao 

autocuidado, as possibilidades de superação, enfim, que dêem outro sentido para a 

vida destes sujeitos.  

Os investimentos em medidas que instrumentalizam o sujeito dentro da saúde 

ainda são precários. Avanços mundiais na reabilitação, como por exemplo, 

impressora em 3D para aparelhos ortopédicos, não chegam ao nosso país. 

Permanecemos com a idéia de que materiais sucateados bastam para atender 

nossa população. 
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A falta de maiores informações sobre o uso da tecnologia assistiva na 

hanseníase, nos impulsionou a continuar este estudo. Com o número ainda muito 

relevante de casos da doença, precisamos pesquisar formas de cuidado sensível e 

eficaz, que possa modificar o perfil da reabilitação que estamos oferecendo, 

oportunizando formas de resgate de autonomia e independência. 

Para que seja possível falar de um paciente autônomo, livre e consciente de 

suas escolhas, diante dos constrangimentos de ordem econômica e social que 

geram dificuldades no acesso à informação, é fundamental equiparar a relação de 

poder e saber entre profissionais e pacientes. Para que isso possa ocorrer, é preciso 

valorizar desejos, potenciais e direitos. 

Com relação às contribuições dos dispositivos nas suas rotinas e no cuidado 

de si e nos sentimentos e sensações geradas pelo uso dos instrumentos adaptados, 

foi percebido a importância de instrumentalizar o sujeito para o exercício do cuidado 

de si e o quanto isso interfere na preservação da autonomia e inclusão social do 

indivíduo. A utilização destas adaptações não representa uma medida de alto custo 

para o tratamento, mas por seu impacto no resgate de habilidades perdidas com a 

evolução das sequelas na hanseníase, deveria merecer recursos para pesquisa. 

Constatamos ainda, que os participantes deste estudo, percebem o cuidado 

recebido pelos profissionais do nosso serviço como acolhedor, sensível e 

competente.  

Por conseguinte, podemos considerar através de falas e gestos, que o corpo 

do paciente atingido pela hanseníase, expressa marcas de uma história coletiva de 

sofrimento. Por mais que tenhamos questões muito particulares sobre a forma como 

cada sujeito interpreta seu corpo e seus sintomas, não podemos ignorar os 

atravessamentos aos quais estão submetidos. Contudo, a percepção de que a 

tecnologia assistiva representa uma ferramenta com potencial transformador no 

resgate da identidade destes pacientes, nos leva a acreditar em novas 

possibilidades de cuidado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ 

FM/ UFF/ HU 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
Pesquisador: Fátima Beatriz Maia 
Título da Pesquisa: Contribuições da tecnologia assistiva no resgate da 

autonomia de pacientes com sequelas da hanseníase 
Instituição Proponente: Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde- UFF 
Versão: 2 
CAAE: 30503914.5.0000.5243 

 
Área Temática: 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Número do Parecer: 774.178 
 
Data da Relatoria: 08/08/2014 

Em resposta às solicitações, os autores apresentaram: 
Atendendo as observações no parecer deste projeto, envio a lista de 

pendências, com as devidas modificações: 
1. Etapas da metodologia: Houve uma revisão do excesso de conceitos e 

adequação do texto, além de inclusão das etapas da pesquisa para que ficasse mais 
claro como esta acontecerá. 

2. Metodologia de Análise dos Dados: Foi inserido um item para explicitar 
como será conduzida a organização dos dados. 

3. Cronograma: Foi ajustado para que possa ser cumprido. 
4. Carta de Anuência do HUCFF: foi anexada ao projeto como instituição 

coparticipante. 

5. TCLE: Realizadas as alterações solicitadas (telefone e endereço dos Ceps 
e do pesquisador). 

6. Inclusão da UFRJ/HUCFF na Plataforma como instituição coparticipante. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Recomendações: Como as exigências do parecer anterior foram atendidas 

integralmente, não temos novas recomendações a apresentar. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Com as 

modificações atuais o trabalho está aprovado pelo CEP 
Situação do Parecer: Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 

NITEROI, 01 de Setembro de 2014 
Assinado por: ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 
(Coordenador) 
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ANEXO 2  Declaração de Instituição Coparticipante - UFRJ
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ANEXO - 3  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do voluntário 

(a):___________________________________________________ 

 

Prezado(a), 

 O Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa intitulada: 

CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA ASSISTIVA NO RESGATE DA AUTONOMIA 

DE PACIENTES COM SEQUELAS DA HANSENÍASE apresentando como objetivos: 

descrever a repercussão da tecnologia assistiva na autonomia do sujeito e analisar a relação 

entre sujeito e tecnologias no processo de cuidado. 

  Esta pesquisa faz parte de um dos requisitos para obtenção do grau de 

Mestre e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC), da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A sua participação e colaboração enquanto sujeito deste estudo é muito 

importante para melhorar a qualidade da assistência do Terapeuta Ocupacional. 

Informo que a sua participação nessa pesquisa, será acompanhada de modo cuidadoso 

para evitar possíveis riscos psicológicos. As informações fornecidas serão gravadas e 

armazenadas em arquivo de modo seguro e sigiloso por cinco anos, e após este 

período será destruído. Sua identidade será preservada e as informações serão 

mantidas em sigilo e utilizadas somente para esta pesquisa. Os resultados serão 

apresentados na EEAAC/UFF e poderão ser divulgados em evento científico sempre 

preservando o seu anonimato.  

A qualquer momento o senhor (a) poderá desistir da sua participação dessa 

pesquisa sem prejuízo algum.  

            Esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido têm duas vias, sendo 
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que uma será assinada por mim, o pesquisador e outra pela Sr.(a), sujeito da pesquisa, 

conforme preconizado pela Resolução do CNS 466/2012. As duas vias desses 

documentos do TCLE serão rubricadas em todas as folhas por mim e pelo (a) Sr.(a)   

assinadas nas últimas páginas. 

           Colocamo-nos a inteira disposição para dirimir dúvidas ou outros 

esclarecimentos acerca desse estudo através do contato com a pesquisadora, pessoalmente no 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho ou  pelo telefone: (21) 98127-0140. 

 Grata, 

 

Pesquisador responsável: Fátima Beatriz Maia 

Orientador: Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

 

Declaro que li as informações acima, estou ciente e informado(a) do teor deste termo, 

e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele tenho o direito de 

desistir a qualquer momento.  

Declaro ainda que recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

_____________________________________                                 _____/_____/_____ 

Assinatura do participante  RG                                                           dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

participante indicado acima. 

 

__________________________________________  _____/_____/_____ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento dia     mês      ano 

 

 

Contato dos CEP: 

UFF – Rua Marques do Paraná 303 4º andar Centro Niterói- RJ tel: 26299189 

UFRJ/ HUCFF -Rua Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Cidade Universitária - Ilha 

do Fundão - RJ tel: 3938-2480 

 

 


