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RESUMO

Impulsionado pelo crescimento das TIC’s - Tecnologias da Informação e
Comunicação temos a possibilidades de buscar métodos que possam inovar e
ampliar recursos já existentes nas diversas áreas de concentração da sociedade.
Nesta perspectiva se questiona como o uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação através do recurso digital pode contribuir para a reabilitação de
pacientes com sequelas hansênicas. Este trabalho tem por objetivo demonstrar
como a utilização do recurso digital pode ser uma importante ferramenta para
contribuir na reabilitação de pacientes acometidos pela hanseníase portando grau II
de incapacidade física, caracterizada pela importante complicação motora existente
e consequentemente perdas cognitivas funcionais. O presente trabalho traz uma
pesquisa aplicada e faz uma abordagem qualitativa do problema e de acordo com o
objetivo possui caráter exploratório utilizando como procedimento técnico um
levantamento bibliográfico. Para tanto foi implantado um ambiente virtual utilizando
como recurso digital, jogos eletrônicos do X-BOX associando ao Kinect por 10
encontros que se deram duas vezes por semana. A amostra foi selecionada por
critérios onde se elegeu pacientes portadores de grau II de incapacidade física com
sequelas motoras em membros superiores e como instrumento da pesquisa foi
utilizado entrevista direta através de um formulário que segue o modelo Likert com
cinco opções de resposta visando avaliar o conhecimento sobre seu caso clínico e
sua motivação para o tratamento. Com o instrumento de pesquisa, foi analisada a
evolução no tratamento desses indivíduos nos aspectos emocionais, motivacionais
e sua adaptação ao uso de novas tecnologias, sendo aplicado inicialmente para se
analisar seu comportamento diante das técnicas habituais de tratamento e ao final
confrontando assim os resultados. Observou-se no ambiente virtual, maior entrega e
despreocupação pelos sujeitos na realização das tarefas pelo foco dado ao objetivo
dos jogos, caracterizando o aspecto da imersão o que contribui para tornar o
processo de reabilitação menos penoso.
Palavras chave: Novas tecnologias, reabilitação, hanseníase e perdas cognitivas
funcionais.
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ABSTRACT

Driven by the growth of ICT - Information and Communication Technologies
have the possibilities to seek methods that can innovate and expand existing
resources in the various focus areas of society. This perspective is questioned as the
use of Information Technologies and Communication through digital resource can
contribute to the rehabilitation of patients with leprosy sequelae. This work aims to
demonstrate how the use of digital resource can be an important tool to help in the
rehabilitation of patients affected by leprosy carrying grade II disability characterized
by significant complication existing motor and cognitive functional loss accordingly.
This paper presents an applied research and makes a qualitative approach to the
problem and in accordance with the objective has an exploratory procedure using as
technical bibliography. For that was deployed as a virtual environment using digital
resource, video games X-BOX Kinect for associating the 10 encounters that took
place twice a week. The sample was selected by criteria where elected patients with
grade II disability with motor sequelae in the upper and as research instrument was
used direct interview through a form that follows the model with five Likert response
options to assess knowledge on your clinical and motivation for treatment. With the
survey instrument was analyzed developments in the treatment of these individuals
in emotional, motivational, and their adaptation to the use of new technologies,
applied initially to analyze their behavior on the usual techniques of treatment and
thus met the end results. Observed in the virtual environment, higher delivery and
unconcern by the subjects in the tasks by the focus given to the objective of games,
featuring the immersion aspect of what helps to make the process less painful
rehabilitation.

Keywords: New technologies, rehabilitation, cognitive impairment and functional
leprosy
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Tecnologias existem desde o inicio da humanidade pela busca do homem em
criar meios e instrumentos para facilitar as atividades que exerce. Tudo que se cria
é novo, como ocorreu com a criação da roda instrumento hoje tão comum nos
nossos dias. Mal percebemos a infinidade de funções e aplicações uma vez que se
tornou parte de nós e não saberíamos viver sem ela.
De igual maneira as Tecnologias da Informação e Comunicação passam a
compor o nosso dia a dia e mesmo hoje com tantos avanços tecnológicos ainda
somos capazes de nos surpreender com a criatividade e velocidade nas inovações,
o que nos traz uma perspectiva de outras possibilidades e avanços nos mais
diversos campos da ciência.
Temos hoje, com o avanço da tecnologia, uma nova realidade na qual
querendo ou não fazemos parte. Experimentamos isso quando recebemos, em
tempo real pela TV ou aparelho de telefonia móvel, uma informação vinda do outro
lado do mundo ou simplesmente quando usamos um alimento para combater uma
doença. A diversidade tecnológica nos impulsiona para um cenário de interrelação e
integração com os mais diversos ambientes e espaços.
Compomos um mundo globalizado onde tudo acontece de maneira muito
rápida e dinâmica e nós não podemos estar alheios a esta realidade. As
informações, o mercado de trabalho e as possibilidades sociais. Essa mundialização
foi impulsionada pela Tecnologia que se torna indispensável atualmente. Essa
certeza de unidade global nos possibilita imergir constantemente em uma realidade
onde a presença da tecnologia é constante.
A revolução tecnológica exige dos profissionais que hoje atuam no mercado,
uma interatividade o que chamamos de interdisciplinaridade. A união da tecnologia
e conhecimento técnico dentro de uma área da ciência como a biológica nos amplia
horizontes para um novo universo cheio de possibilidades que podem revolucionar e
inovar ainda em pleno século XXI e não participar desta realidade pode nos tornar
marginalizados no mundo dinâmico em que vivemos.
Nessa interface podemos relacionar problemas milenares, que ainda agride
uma população grande em nosso país como é o caso da Hanseníase, e a
intervenção das tecnologias da informação e comunicação no processo de
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reabilitação transformando a recuperação menos penosa, mantendo e ampliando a
eficácia nos resultados, abrindo uma nova possibilidade nesse processo.
A hanseníase é uma doença que, apesar de milenar, ainda há, por parte da
população, uma enorme desinformação em torno dela. Existem muitas perguntas
sobre este mal e felizmente a maioria delas com respostas. É lembrada pelos
escritos bíblicos por histórias de isolamento e repúdio social, pelo aspecto físico das
pessoas acometidas. Recebia neste período o nome de Lepra. No Brasil este termo
foi substituído em 1970 por Hanseníase, em homenagem ao pesquisador e médico
norueguês Gerhard Armauer Hansen, descobridor do bacilo. O Brasil é o único país
do mundo que adotou este nome, que segundo diversos autores é uma tentativa de
diminuir o preconceito histórico aos portadores desta moléstia. A hanseníase é
endêmica no Brasil, sendo um dos países com maior incidência de casos. Estamos
hoje em segundo lugar no mundo só perdendo para a Índia, representando ainda
um grave problema de saúde pública para o governo.
Segundo dados, de 2008, do Ministério da Saúde, havia uma média de
registro a cada ano de 47.000 novos casos dos quais 23,3% com grau I ou II de
incapacidade física.
Havia uma expectativa de eliminar esta doença até o ano de 2005, o que não
aconteceu, sendo abandonada a idéia de eliminação e implantada uma de controle.
Sabe-se, hoje, que se trata de uma doença curável, através do uso de
poliquimioterápicos, mas que necessita de cuidados especiais pelas possíveis
sequelas deixadas.
O bacilo de hansen tem grande afinidade pela pele e por nervos periféricos, o
que pode deixar sequelas que se apresentam principalmente nos olhos, membros
superiores e membros inferiores. Estas sequelas são classificadas por grau de
incapacidades físicas de acordo com as complicações em grau 0 (zero) – quando
não há queixas nem limitações, grau I (um) – principalmente pela perda de
sensibilidade e grau II (dois) – com complicações cognitivas funcionais como perda
de movimento, perda de função de membro, garras, lesões tróficas e traumáticas,
levando a uma diminuição na qualidade de vida e dificuldade na realização de
tarefas laborais e de atividades de vida diária (AVD’s).

15

O diagnóstico precoce, o tratamento e a prevenção são as principais armas
para o controle deste mal, para bloquear a transmissão e reduzir as incapacidades e
deformidades.
A pessoa acometida pela hanseníase pode ou não portar sequelas que, com
tratamento adequado, tem condições de serem reduzidas, trazendo melhores
condições psicossociais e morais, desconstruindo o medo e o preconceito que
causam descriminação a ele e a seus familiares.
Portanto, dependendo do tratamento, um portador pode obter uma evolução
positiva ou negativa de seu grau de incapacidade. O tratamento dessas sequelas se
dá pela reabilitação física de acordo com as complicações presentes. Na grande
maioria dos pacientes com grau II de incapacidade, o tratamento é longo, gradativo,
e de resultado lento, onde o paciente necessita estar extremamente motivado e
perseverante no objetivo de diminuição das sequelas e, consequentemente
melhorar as condições de vida. Este processo envolve um reaprendizado motor
recuperando as funções cognitivas funcionais perdidas.
Nesta perspectiva, cabe aos profissionais de saúde, buscar métodos
terapêuticos que dê oportunidade aos pacientes de manter seu tratamento de forma
mais agradável, diminuindo o abandono ao tratamento e a frustração pela demora
de resultados. Observamos então um mal que atravessa séculos e a oportunidade
de modernizar os meios de tratamento usando recursos tecnológicos que
repercutem por meio de pesquisas de fármacos mais eficientes e modernos, novos
métodos de avaliação com resultados mais precisos, procedimentos cirúrgicos de
grande complexidade e novos métodos de reabilitação física.
As Tecnologias da Informação e Comunicação nos dão a oportunidade de
experimentar uma realidade, que envolve os aspectos da imersão, interação e
ambientalização em um espaço virtual no qual as pessoas interagem com outras, se
sociabilizam, se divertem pelas redes sociais e no uso de jogos eletrônicos. Muitas
vezes permanecem horas nestes ambientes, sem perceber o tempo investido
nessas ações.
Os profissionais de saúde não podem fugir a esta realidade e sempre que for
possível, buscar modernizar e associar o uso das tecnologias em seus métodos
terapêuticos. Mas como? De que maneira o uso de recursos digitais podem
contribuir para a reabilitação de pacientes hansênicos?
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Com esta pesquisa pode-se observar o quanto as Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC’s) nos fornecem possibilidades de contribuir, utilizando os
recursos digitais a reabilitação funcional em pacientes portadores de hanseníase
com grau II de incapacidade física.

1.1 Problema
Como o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (recurso digital) pode
contribuir para a reabilitação de pacientes com sequelas hansênicas?

1.2 Objetivo

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar como o uso de Recursos Digitais pode contribuir como ferramenta
para a evolução no processo de reabilitação em pacientes com seqüelas
hansênicas classificados com grau II de incapacidade física.

1.2.2 Objetivo Específico

1. Conhecer a gênese da Hanseníase e os comprometimentos físicos que
afetam os pacientes e a classificação de graus de incapacidade;
2. Identificar as técnicas utilizadas atualmente para o tratamento de pacientes
acometidos pela hanseníase portando Grau II de Incapacidade Física;
3. Realizar uma pesquisa com grupos de indivíduos portadores de grau II de
incapacidade física, confrontando o tratamento por meio das técnicas
habituais e o tratamento com a utilização de recursos digitais.

1.3 Justificativa

Atuando como fisioterapeuta no tratamento e reabilitação de pessoas
acometidas pela hanseníase, no Programa Municipal de Eliminação da Hanseníase
– PMEH do município de Campos dos Goytacazes por aproximadamente quatro
anos, pode-se observar as sequelas que alguns pacientes portam, resultantes desta
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moléstia. É uma doença que além de acometer a pele agride também nervos
periféricos principalmente nos olhos, nas mãos e pés. É extremamente
incapacitante afetando os movimentos e a sensibilidade pelo comprometimento
sensitivo e motor dos troncos nervosos. Causando deformidades em extremidades
dos membros (mãos e pés), afeta diretamente a qualidade de vida dessas pessoas
por interferir na realização de atividades de vida diária, no trabalho, na expressão
corporal da linguagem e na autoestima do sujeito.
Profissionais de diversas áreas da saúde atuam neste programa de maneira
interdisciplinar, com a função de tratar a hanseníase até o momento de alta
medicamentosa, conforme protocolo estipulado pelo Ministério da saúde para cura
da doença e tentar minimizar as possíveis sequelas decorrentes, mesmo após alta.
Nos pacientes portadores de grau II de incapacidade física as sequelas são
ainda mais evidentes, necessitando de uma intervenção imediata para tentar
reverter a perda de força muscular, a atrofia global e a presença de garras em
dedos. É neste processo de reabilitação que o paciente deve permanecer motivado
ao tratamento, pois na maioria dos casos, são longos, de resultados gradativos e
lentos. A não permanência desses pacientes nos programas de reabilitação pode
desencadear evoluções negativas na doença acentuando ainda mais as sequelas.
Com o objetivo de tentar manter a motivação durante este processo, pensou-se na
elaboração de um programa de tratamento que o tornasse mais atrativo e dinâmico,
características presentes no ambiente virtual e que podem ser associadas ao
processo de reabilitação.
Este projeto se justifica pela importância de demonstrar como o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação por meio da implantação do ambiente
virtual contribui como ferramenta importante no tratamento de pacientes portadores
de hanseníase com grau II de incapacidade física, com sequelas motoras em
membros, buscando uma nova perspectiva na elaboração de métodos terapêuticos
reabilitativos, onde o lúdico do espaço virtual auxilia como fator motivador de
aquisição ou reaquisição de habilidades manuais perdidas em consequência da
hanseníase ou como sequela da mesma.
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1.4 Hipótese

Acredita-se que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação
através da implantação de um ambiente virtual pode contribuir para a reabilitação
funcional de pacientes portadores de hanseníase com grau II de incapacidade física.
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2 A (TIC´s) TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO
INSTRUMENTO DE REABILITAÇÃO

A profunda transformação vivida pela sociedade impulsionada por uma
revolução de ordem tecnológica é um processo irreversível que exige nova postura
em vista a obtenção de informações e conhecimentos.
Estamos inseridos no século XXI, iniciando o terceiro milênio, onde o homem
se percebe, subitamente, inserido em acontecimentos de importância histórica que
estão transformando o cenário social da vida humana. A transformação do mundo é
impulsionada por uma revolução de ordem tecnológica centrada nos processos de
informação e da comunicação que geram incessantes mudanças nas organizações
e no pensamento humano e descortinam um novo universo no cotidiano das
pessoas.
Crenças como essas só fazem potencializar os novos meios de comunicação
e da informação possibilitando a ampliação do conhecimento e colocando a
humanidade diante de uma verdade da qual não se pode escapar: os valores, as
atitudes e os modos de pensamento estão sendo condicionados por um novo
pensamento moldado pelas tecnologias e recursos comunicacionais. (SOUZA,
2004)
Com a globalização, termo atualizado por muitos autores para mundialização,
o mundo ficou pequeno e as (novas) tecnologias propõem o início da interatividade
e, à medida que novas tecnologias (e estas acontecem de modo cada vez mais
veloz) vão surgindo, é necessário que nos atualizemos em busca das novidades, se
assim não for, ficaremos marginalizados nessa nova sociedade onde um paradigma
inovador impõe a informação como condição máxima de sobrevivência. (SOUZA,
2008)
A

interdisciplinaridade

requerida

pelo

processo

de

globalização

ou

mundialização contribui para que diferentes áreas privilegiem-se dos avanços da
tecnologia para treinamento e educação de pessoas portadoras de necessidades
especiais, visando a melhoria de sua qualidade de vida. (COSTA e CARVALHO,
2000)

O sucesso do uso dos computadores na prática educativa e
treinamento contribui para que outras possibilidades sejam
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exploradas e abre novas perspectivas de aplicação em
diferentes áreas do conhecimento. Nos últimos anos, a área de
saúde vem sendo impulsionada pelas novas tecnologias
integradas aos procedimentos médicos, onde se destaca a
utilização dos computadores para o treinamento e educação
de pessoas portadoras de necessidades especiais, visando a
melhoria de sua qualidade de vida. (COSTA, 2000 – p. 42)

2.1 Desenvolvimento da Tecnologia Digital

Os primeiros computadores começaram a surgir durante a década de 40,
naturalmente com propósitos militares. Os principais usos eram a codificação e a
decodificação de mensagens e cálculos de artilharia (MORIMOTO, 2007).
De acordo com Souza (2008) os computadores eram máquinas de calcular,
colocadas em salas refrigeradas acessíveis apenas a alguns cientistas e que, vez
em quando, apresentavam listagens só possíveis de serem lidas por entendidos.
Assim como em outras áreas, os computadores começaram como aparelhos
rudimentares, que eram capazes de desempenhar apenas tarefas muito simples.
Mesmo componentes básicos, como o HD e outros tipos de unidade de
armazenamento foram introduzidos apenas muito mais tarde (MORIMOTO, 2007).
Segundo Souza (2008) o uso da máquina disseminou-se nos anos 60,
prevendo um desenvolvimento de hardware cada vez mais frequente. Nos anos 70,
a comercialização de máquinas, contendo pequeno chip eletrônico, capazes de
efetuar cálculos aritméticos e lógicos, desenvolveu diversos processos econômicos
e sociais em grande escala. O autor continua e nos lembra ainda que não podemos,
sob pena de completa alienação diante das mutações que ora se processam no
mundo, ficar alheios ao que está acontecendo desde dentro do próprio lar até o
mundo de produção, onde os efeitos do encurtamento do espaço, fenômeno que
recebeu o nome de globalização, ou mundialização.
Nesta mesma obra o autor continua dizendo que esse processo de
mundialização crescente atinge não só os setores ligados diretamente às formas de
comunicação, aos transportes e ao capital, mas a todos os segmentos do viver
humano, como a ciência, a filosofia, o corpo e o sono, e que essas transformações
nada mais são do que o próprio processo de constituição do homem:
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A conquista espacial persegue explicitamente o estabelecimento de
colônias humanas em outros planetas (...).Os avanços da biologia e
da medicina nos incitam a uma reinvenção de nossa relação com o
corpo, com a reprodução, com a doença e com a morte (...) seleção
artificial do humano transformado em instrumento pela genética. O
desenvolvimento de nanotecnologias capazes de produzir materiais
inteligentes em massa, simbióticos microscópicos artificiais de nossos
corpos (...) poderia modificar completamente nossa relação com a
necessidade natural e com o trabalho, e isso de maneira bem mais
brutal. ...Os progressos das próteses cognitivas com base digital
transformam nossas capacidades intelectuais tão nitidamente quanto
o fariam mutações de nosso patrimônio genético. As novas técnicas
de comunicação por mundos virtuais põem em novas bases os
problemas do laço social (...) a hominização, o processo de
surgimento do gênero humano não terminou, mas acelera-se de
maneira brutal. (SOUZA 2008, p 46 apud LÉVY)

Sabemos que a tecnologia da informação abre possibilidades para atingir
melhores resultados na área cognitiva. Novas formas de mensagens interativas
apareceram e vimos o surgimento dos videogames, as interfaces e interações
sensório-motoras e o surgimento dos famosos hipertextos (SOUZA, 2008).
Continuando o autor nos assegura que diante de tantas mudanças na sociedade
moderna, trazidas pela cibercultura, inferimos que estamos diante de uma nova
forma de produção social do espaço, na qual o tempo-real instantâneo é um tempo
sem tempo e o novo dia-a-dia é destituído de espaço e matéria. A imagem-fluxo, a
presentificação, a realidade virtual e as diversas possibilidades de comunicação no
ciberespaço sugerem um novo ambiente: as cidades digitais.
A imersão nesse novo ambiente propicia uma outra expectativa de realidade:
a realidade virtual (RV).

A Realidade Virtual utiliza avançadas tecnologias de interface,
sendo que sua principal característica é a imersão, onde o usuário
não fica em frente ao monitor, mas imerso em um mundo
tridimensional artificial completamente gerado pelo computador.
Com a RV, o usuário percebe, através de um ou mais sentidos,
dados vindos da máquina, gerados em dispositivos especiais
através de uma simulação interativa. É no aspecto de geração de
sensações no usuário que reside o verdadeiro diferencial das
interfaces de RV em relação às interfaces comuns, pois o usuário
se sente dentro do ambiente virtual.
(COSTA; CARVALHO E ARAGON, 2000 - p. 111)
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Souza coloca em sua obra este ambiente como o Ciberespaço e comenta
que o ambiente virtual suscita discussões intermináveis a relação existente no
ciberespaço, que faz parecer às pessoas que o homem conversa com a máquina e
com ela estabelece diálogos intermináveis.
A Realidade Virtual surgiu por volta da década de 30 a partir de simuladores
de vôo. Por volta dos anos 50, com aprimoramento destes simuladores, foram
incorporadas câmeras de vídeo, plataformas suspensas e projeção de imagens de
acordo com as manobras praticadas pelo “piloto”. Paralelamente, foram sendo
desenvolvidas aplicações usando teleoperações para realizar tarefas perigosas à
distância e outros tipos de simuladores (COSTA, 2000).
A tecnologia de Realidade Virtual envolve alguns conceitos básicos:
• imersão – sensação de estar dentro do ambiente, alcançada através
de tecnologia específica, tais como óculos de projeção
estereoscópica, telas especiais e luvas;
• interação – capacidade do computador detectar as entradas do
usuário e modificar instantaneamente o mundo virtual e as ações
sobre ele;
• envolvimento – grau de motivação do usuário em realizar as
atividades dentro do mundo virtual;
• presença – sentido subjetivo de que o usuário está fisicamente dentro
do ambiente virtual.
(WAUKE apud BURDEA, 2003 – p. 2)

E ainda de acordo com Wauke o uso da Realidade Virtual tem sido bastante
diversificado, incluindo áreas como:
• Arquitetura – possibilita a visualização prévia de projetos, permitindo
economia.
• Interação Física com Dados Científicos – permite simulações de
experimentos;
• Educação – permite simulações realísticas de ambientes de
aprendizagem, principalmente com componentes perigosos;
• Marketing – possibilita a demonstração de produtos de difícil
transporte de um lugar para outro;
• Medicina – uma das áreas que mais se privilegia dos recursos da
tecnologia de Realidade Virtual. Alguns exemplos contemplam
aplicações voltadas para a reabilitação cognitiva de pacientes com
problemas neuropsiquiátricos, telecirurgias e visualização de
estruturas anatômicas; e
• Entretenimento – jogos.
(WAUKE apud GLASGOW, 2003 – p. 2)
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É assim que as tecnologias da informação e da comunicação, e
especificamente o ciberespaço, com as possibilidades que encerram, adquirem
importância fundamental e merecem destaque em qualquer reflexão que venha a
ser feita sobre a importância e as demandas para uma educação na atualidade,
uma vez que, estas já vêm sendo amplamente utilizadas em diversos setores da
cultura

contemporânea,

correspondendo,

portanto,

o

importante

elemento

constitutivo da base histórica sobre a qual se desenvolve o que vem sendo
conhecida como sociedade da informação. (SOUZA, 2008)
De acordo com Souza (2008, apud LÉVY) o ciberespaço suporta tecnologias
intelectuais que ampliam, exteriorizam e alteram muitas funções cognitivas humanas.
Em um de seus trabalhos, Costa (2000) relata que:

Paralelamente, a tecnologia de Realidade Virtual (RV) vem se
disseminando rapidamente por causa da baixa dos custos de
equipamentos e aumento do número de ferramentas de autoria, que
facilitam a construção de ambientes cada vez mais robustos.
Aplicações de RV vêm sendo utilizadas em várias áreas do
conhecimento através do desenvolvimento de projetos-piloto, que
visam, principalmente, discutir e experimentar as possibilidades
oferecidas por esta tecnologia e onde sobressaem-se, por seus
resultados positivos, as experiências nas áreas de educação e
medicina. Nestes contextos, a RV se apresenta como uma
poderosa ferramenta para simular novos ambientes e situações,
oferecendo uma nova abordagem para velhas questões e
aumentando a eficiência de metodologias consolidadas. (p. 49)

2.2 O Recurso Digital como ferramenta na reabilitação

Nos últimos anos, a tecnologia de Realidade Virtual vem sendo amplamente
utilizada nas mais diferentes áreas do conhecimento, em especial, nas ciências da
saúde (CARDOSO, 2004). Ela continua relatando que:

Apesar de esta tecnologia estar em seus estágios iniciais de
exploração prática devido, principalmente, aos altos custos e à
complexidade dos equipamentos envolvidos, vários resultados têm
apontado na direção do seu uso, ressaltando suas especificidades
como fatores motivadores para a reabilitação de pacientes com
diferentes tipos de danos e distúrbios cerebrais. Desta maneira, a
RV pode ampliar as possibilidades terapêuticas das abordagens
tradicionais, pois facilita o acesso a exercícios que estimulam
habilidades variadas, sejam cognitivas ou motoras, através de AV
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que promovem associações mais diretas com as tarefas da vida
diária. (CARDOSO 2004, p. 2)

De acordo com Costa (2000) diz que o sucesso do uso dos computadores na
prática educativa e treinamento contribuem para que outras possibilidades sejam
exploradas e abre novas perspectivas de aplicação em diferentes campos do
conhecimento. Nos últimos anos, a área de saúde vem sendo impulsionada pelas
novas tecnologias integradas aos procedimentos médicos, onde destaca-se a
utilização dos computadores para o treinamento e educação de pessoas portadoras
de necessidades especiais.
Baseando-se em diversos autores Cardoso (2004) explica que a exploração
dos Ambientes Virtuais por pessoas com deficiências diversas, oferece novas
abordagens que são impossíveis de serem realizadas normalmente. Por estas
razões, estes ambientes vêm sendo utilizados para apoiar terapias médicas em uma
variedade de propostas, e incluem aplicações voltadas para atacar problemas
causados por desordens de alimentação, fobias, autismo, lesões cerebrais
traumáticas, paralisia cerebral, testagem de pacientes com danos cerebrais e ainda,
para prevenir acidentes com pacientes idosos. A maioria destes exemplos é para
reabilitação de funções cognitivas, mas algumas visam à recuperação de
capacidades motoras.
Segundo Costa, Carvalho e Aragon (2000 apud CAMPOS e SILVEIRA),
programas de reabilitação visam desenvolver as potencialidades e diminuir as
limitações destas pessoas, buscando desenvolver suas potencialidades físicas,
mentais e sensoriais por meio da ajuda técnica proporcionada por diferentes
modalidades de software.
Dentro desta perspectiva Costa (2000, apud PARENTE 1996) relata que:
A cognição como uma complexa coleção de funções mentais que
incluem atenção, percepção, compreensão, aprendizagem, memória
e raciocínio, entre outras. Estes atributos mentais permitem que o
homem compreenda e relacione-se com o mundo e seus elementos.
A cognição compreende todos os processos mentais que nos
permitem reconhecer, aprender, lembrar e conseguir trocar
informações no ambiente em que vivemos. Cognição também referese ao planejamento, solução de problemas, monitoramento e
julgamento, que são consideradas como funções cognitivas de alto
nível. (p. 22)
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Logo, a Reabilitação Cognitiva (RC) é o processo que visa recuperar ou
estimular as habilidades funcionais e cognitivas do homem, ou seja, (re)construir
seus instrumentos cognitivos. Em muitos casos a RC vem complementar o
tratamento farmacológico, necessário em vários tipos de distúrbios. (COSTA, 2000)
A Reabilitação Cognitiva trabalha com variados tipos de desordens e
deficiências: desordens de atenção e concentração, negligência espacial e visual,
deficiências de controle da fala e de movimentos, descontroles emocionais e de
comportamento, entre outros (COSTA 2000 apud STRINGER,1996).
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3 HANSENÍASE

3.1 A Saúde Pública e sua relação com a Hanseníase

Segundo conceito da OMS (Organização Mundial da Saúde) Saúde
compreende um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas
a ausência de doenças, conceito este que segundo Scliar (2007) não representa a
mesma coisa para todas as pessoas, pois dependem de diversos fatores, de toda
uma conjuntura social, econômica, política e cultural e dependerá da época, do
lugar, da classe social e ainda de valores individuais, dependerá de concepções
científicas, religiosas, filosóficas. Criado no período pós segunda guerra mundial
com o objetivo de traçar uma definição positiva de saúde, este conceito tem sido
alvo de inúmeras críticas por projetar uma situação muitas vezes inatingível em
função do termo “completo”.
No Brasil o Ministério da Saúde organiza e controla, através de um conjunto
de leis, as ações de saúde em todo o território nacional a partir da Constituição de
1988. Esta Constituição diz através da Lei Federal nº 8.080/90 artigo 1º, que: a
saúde é um direito de todos e é dever do Estado promover o seu acesso a toda a
população. Com o objetivo de promover uma rede de assistência a saúde com
ações organizadas e de maneira racional criou o Sistema Único de Saúde (SUS)
que segundo aponta Figueiredo (2005):

O SUS é um sistema único porque segue a mesma doutrina e os
mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a
responsabilidade das três esferas autônomas de governo: federal,
estadual e municipal. Assim o SUS não é um serviço ou uma
instituição, mas um sistema com um conjunto de unidades, serviços
e ações que interagem para um fim comum. (p. 263)

Starfield (2004) em sua obra diz que:

Todo sistema de serviços de saúde possui duas metas principais. A
primeira é otimizar a saúde da população por meio do emprego do
estado mais avançado do conhecimento sobre a causa das
enfermidades, manejo das doenças e maximização da saúde. A
segunda meta, e igualmente importante, é minimizar as disparidades
entre subgrupos populacionais, de modo que determinados grupos
não estejam em desvantagens sistemáticas em relação ao seu
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acesso aos serviços de saúde e ao alcance de um ótimo nível de
saúde. (p. 19)

Seguindo esses preceitos do SUS, encontramos ações de caráter específico,
por meio de Programas de referencia no atendimento aos portadores de hanseníase,
o que direcionou o tratamento e a ampliação do acesso por programas parceiros
que atuam na atenção primária em saúde principalmente pela Equipe de Saúde da
família. A Secretaria de Vigilância em Saúde, por meio do Programa Nacional de
Eliminação da Hanseníase do Ministério da Saúde, apresenta os objetivos para o
combate a hanseníase e diz devemos:
Desenvolver um conjunto de ações que visam orientar os diferentes
níveis de complexidade dos 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, esperam-se mudanças do controle desse agravo.
(BRASIL, 2006 - p. 4)

Recomenda ainda que “a assistência aos doentes de hanseníase, suas
complicações e sequelas, deverá ser oferecida em todos os níveis de complexidade
da rede de serviços do SUS, conforme a necessidade de cada caso”. (BRASIL,
2006 – p. 4)

3.2 A gênese da hanseníase e marcos histórico em seu tratamento.

A Hanseníase ainda é uma doença infecciosa crônica de elevada magnitude
em vários países. Causada pela Mycobacterium leprae (Bacilo de Hansen) é capaz
de infectar um grande número de pessoas, mas poucos adoecem sendo, portanto
de alta infectividade e baixa patogenicidade. (BRASIL, 2010). Trata-se de uma
doença que se manifesta através de sinais e sintomas dermatoneurológicos
(MORENO, 2008).
De acordo com Araújo (2003) O Mycobacterium leprae foi descrito em 1873
pelo norueguês Gerhard Amauer Hansen. É bacilo álcool-ácido resistente, parasita
intracelular com predileção pela célula de Schwann e pele, se trata de uma doença
infecciosa crônica onde a predileção pela pele e nervos periféricos confere
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características peculiares a esta moléstia, tornando o seu diagnóstico simples na
maioria dos casos.
Pelo acometimento do sistema nervoso periférico (terminações nervosas
livres e troncos nervosos) podem surgir perda de sensibilidade, atrofias, paresias e
paralisias musculares que, se não diagnosticadas e tratadas adequadamente,
podem evoluir para incapacidades físicas permanentes (BRASIL a, 2008).
Historicamente a hanseníase é chamada de lepra e é mencionada em um
dos tratados médicos chineses mais antigos o Nei Ching Su Wen por volta do ano
de 2598 aC. sendo citado também em textos bíblicos como algo a ser temido, pois
não se conhecia outra forma de controle a não ser o isolamento (MORENO, 2008).
Em 1970, o Brasil extinguiu oficialmente a palavra lepra substituindo pelo termo
Hanseníase. (MACHADO, 2004)
Segundo Boti (2008) a imagem social da hanseníase é histórica, diz que o
impacto provocado pela doença interfere no cotidiano do indivíduo que
constantemente

sofre

preconceitos

marcados

por

sofrimento,

abandono,

deformidades e problemas psicossociais e continua dizendo que nem o
desenvolvimento da ciência foi suficiente para mudar a resposta ao medo e
preconceito em relação a doença relacionando-a a fatores hereditários, pecado ou
castigo.
Eidt (2004) usa diversos autores e relata que a lepra, parece ser uma das
mais antigas doenças que acometeu o homem e acredita-se que Ásia ou África
sejam os continentes de origem e que ainda hoje, se discute sobre esta origem.
Cunha (2002) afirma que a origem da hanseníase é, ainda, um ponto obscuro para
os pesquisadores e complementa afirmando que existem poucos registros,
referências e discussões sobre o aparecimento da doença, o que torna difícil uma
abordagem mais precisa sobre o aspecto histórico. Usando diversos autores ele
relata que 300 anos aC. o centro de estudo de medicina de Alexandria, estudava a
Elefantíase confundindo-a com a lepra descrita no antigo testamento bíblico. Ele
relata ainda que há um desacordo entre pesquisadores quando se obtém relatos do
século VII aC. onde foram achadas as primeiras referencias de descrições da
doença e que durante a vinda de Jesus a terra, ocorreram milagres de cura deste
mal.
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Autores comentam que os sinais podem não se tratar especificamente de
hanseníase mais de lesões ou manchas de pele, sífilis ou outras dermatoses e
Cunha (2002 apud GARMUS, 1983 - p.236) diz que “Os casos aqui elencados (na
Bíblia), sob o termo genérico “lepra”, incluem também simples infecções da pele, ou
até manchas na roupa ou em edifícios. A lepra, como outras doenças, é algo de
anormal, e por isso ameaçador, que se opõe à saúde normal”.
Eidt (2004) concorda e comenta que nem sempre encontramos, nos textos
antigos, uma descrição clara e precisa a respeito da clínica da hanseníase, abrindo
possibilidade de algumas confusões a respeito de sua história e evolução, em
diferentes regiões do mundo, ao longo dos tempos. Usando diversos autores Eidt
(2004) nos esclarece que se acredita que as tropas de Alexandre o Grande, quando
retornaram à Europa depois da conquista do mundo então desconhecido, tenham
trazido indivíduos contaminados com a doença nas campanhas da Índia (300 a.C.).
Em 150 dC. a Grécia já conhecia a hanseníase e em trabalhos se referiam a
ela como Elefantíase pela semelhança nas lesões de pele e que, carregada por
soldados infectados, comerciantes e colonizadores, foi lentamente disseminada
para a Europa sendo mais prevalente entre os séculos X e XV.

Pode-se estimar a magnitude da hanseníase na Europa no século
XIII pela existência de quase 20.000 leprosários, ou lazaretos,
naquele continente. Da mesma forma pode-se acompanhar o
declínio da endemia européia, a partir do século XVII, pela
desativação gradual dos mesmos asilos, que prosseguiu ao longo do
século XVIII e primeira metade do século XIX (EIDT, 2004 – p. 80
apud MAURANO, 1944).

Eidt (2004) nos conta ainda que a hanseníase já havia, praticamente
desaparecido da Europa por volta de 1870, e se admite que este declínio tivesse
como causa principal a melhoria das condições socioeconômicas experimentadas
pelos povos europeus ao longo das Idades Moderna e Contemporânea. Porém na
África ainda se havia um estado endêmico e pela descoberta da América e
consequente colonização feita pelos portugueses e espanhóis, se fez necessário à
importação e tráfico de escravos africanos trazendo assim a hanseníase por volta
dos séculos XVI e XVII, tornando a América Latina gradativamente uma zona
endêmica mundial. Houve uma disseminação da doença entre a população indígena
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e assim como em vários pontos da América, a hanseníase chegou a tribos em terras
brasileiras.
Por volta do ano 1600 foram feitos os primeiros registros de casos de
hanseníase no Brasil mais especificamente no Rio de Janeiro e pelo grande aspecto
disseminador, foram criados os primeiros leprosários ou lazaretos (nome dado em
função da doença de Lázaro no período bíblico) com o intuito de isolar as pessoas
acometidas gerando um aspecto preconceito e repúdio aos portadores desta
doença.
Motivado pelo aspecto de reclusão e repúdio social provocado pela
hanseníase Garcia (2011) desenvolveu um trabalho comparando a hanseníase e a
"loucura" e nele ele nos conta que:

A loucura e a hanseníase, dois quadros patológicos muito diferentes,
apresentam, em suas histórias e representações, diversas
semelhanças e complementações no que diz respeito às práticas e
políticas públicas de saúde. Foi a essa relação que este estudo se
atentou, verificando através do resgate da literatura, as interfaces
existentes entre ambas, no que tange seus aspectos históricos,
sociais e culturais.
Entre as principais semelhanças verificou-se todo um contexto de
isolamento social, segregação, estigma e, em muitos momentos,
descaso com as políticas de Saúde Mental e de Dermatologia
Sanitária. (p. 14)

Confirmando e corroborando com este relato Cunha (2002) justifica dizendo
que:
Não havia no Brasil, como se vê, uma normatização quanto ao
tratamento e conduta em relação aos hansenianos. Apesar da
existência de um grande número de médicos pesquisadores da
doença, pouco se avançava em termos de profilaxia. Desde o final
do século 18, todo o tratamento passou a ser executado nos
“lazaretos” que proliferaram com o crescente número de casos
existentes, e com a necessidade de recolher os doentes andarilhos.
Configurava-se, assim, o isolamento de que se falava na Europa,
porém sob forma de hospital especializado.
Esta iniciativa de construção de hospitais para hansenianos deve-se
ao fato de as autoridades médicas, principalmente do Rio de
Janeiro, terem se convencido de que a doença poderia ser
transmitida de uma pessoa a outra e não mais ser de caráter
hereditário como se pensava até então. Alguns médicos haviam se
pronunciado afirmando a transmissibilidade da doença. (p. 241)
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A hanseníase passou a ser endêmica, na maioria das regiões brasileiras, até
o começo do século 20, porque se alastrava de forma progressiva e estava fora de
controle. As condições de vida da população até essa época e atraso da medicina
favoreceram esse quadro colaborando para que a situação chegasse a um ponto
crítico. (Cunha, 2002)
Atualmente este quadro endêmico permanece e de acordo com dados da
Organização Mundial de Saúde – OMS, em todo o mundo 249.007 novos casos
foram diagnosticados no ano de 2008 sendo 39.047 casos no Brasil o que
corresponde a mais de 15% dos casos, o que, segundo dados oficiais do Ministério
da Saúde, coloca o Brasil como o segundo país em número de casos no mundo,
perdendo apenas para a Índia. Segundo dados do Ministério da saúde em 2011 a
incidência de novos casos diminuiu no Brasil em 15%, com 30.298 novos casos da
doença sendo detectado, onde desses novos casos 2.192 foram entre menores de
15 anos.
Oliveira e Romanelli (1998 apud Glatt e Alvin, 1995), nos mostram que:

A hanseníase é uma enfermidade de importância nacional, colocando
o Brasil em segundo lugar no mundo pelos elevados coeficientes de
incidência e prevalência, comprometendo homens e mulheres,
acarretando sérios prejuízos de ordem bio-psico-social e econômico.
(p. 52)

Martelli e colaboradores (2002) relatam que o Brasil é o único país da
América Latina onde a doença não foi eliminada e que se tinha uma meta de
eliminação para 2005, o que não ocorreu e segundo Moreno (2008) esta meta foi
abandonada sendo orientadas as estratégias de controle da doença.
O Ministério da Saúde por meio do PNEH- Programa Nacional de Eliminação
da Hanseníase (BRASIL, 2006) estabeleceu o redirecionamento da política de
eliminação da doença enquanto problema de saúde pública e da atenção à
hanseníase no Brasil, em um novo contexto que permite aferir a real magnitude da
endemia no País e nos mostra que:

O Brasil registrou no final de 2005 um coeficiente de prevalência de
hanseníase de 1,48 casos/10.000 habitantes (27.313 casos em
curso de tratamento em dezembro de 2005) e um coeficiente de
detecção de casos novos de 2,09/10.000 habitantes (38.410 casos
novos em dezembro de 2005). (BRASIL, 2006 – p. 5)

32

Pontes (2008) confirma esta situação em um estudo mais recente e relata
que o Brasil tem diminuído seus índices de prevalência estando em 2006 em 1,5
casos/10.000 habitantes, meta próxima a proposta de eliminação da OMS que é de
1,0 casos/10.000 habitantes, mas que ainda mantém o Brasil como segundo país do
mundo sendo área de alta endemicidade. Porém a PNEH nos alerta para o fato de
que:
Apesar da redução na taxa de prevalência observada no período
compreendido entre 1985 e 2005 de 19 para 1,48 doentes em cada
10.000 habitantes, a hanseníase ainda constitui um problema de
saúde pública no Brasil, o que exige um plano de aceleração e de
intensificação das ações de eliminação e de vigilância resolutiva e
contínua. Ainda que o País registre um importante decréscimo nas
taxas de prevalência e de detecção de casos novos de hanseníase,
os níveis de magnitude da doença, segundo as regiões geográficas,
demonstram a necessidade de se dar continuidade à execução de
atividades que impactem a transmissão da doença, de modo a
atingir taxa inferior a 1 caso/10.000 habitantes em cada município.
(BRASIL, 2006 - p. 05)

Este mesmo plano de ação estabeleceu e traçou os dos principais desafios
no objetivo busca desta eliminação:
• Continuar o avanço em direção à meta de prevalência de
menos de um caso a cada 10.000 habitantes nos estados e
municípios que ainda não a alcançaram, assim como o
monitoramento da ocorrência dos casos novos;
• Garantir o desenvolvimento de ações que favoreçam o
diagnóstico precoce na faixa etária de menores de 15 anos;
• Manter a qualidade dos serviços nos sistemas integrados de
saúde e em situações de baixa endemicidade;
• Fortalecer a vigilância epidemiológica, a logística de
abastecimento de medicamentos, o desenvolvimento de
capacidade orientada ao trabalho para os profissionais de saúde
em geral e uma rede eficiente de referência e contra-referência;
• Avaliar a magnitude de carga de incapacidade resultante da
hanseníase e desenvolver ferramentas e procedimentos
adequados para lidar, nos serviços integrados, com as questões
relacionadas às incapacidades e deficiências;
• Expandir a cobertura das atividades de eliminação da
hanseníase em comunidades e populações especiais;
• Diminuir ainda mais o estigma e a discriminação contra as
pessoas afetadas pela hanseníase e contra suas famílias;
• Desenvolver parcerias eficazes baseadas em confiança mútua,
igualdade e unidade de propósito;
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• Assegurar o nível apropriado de prioridade para financiamento
pelo Governo Federal aos estados e municípios nas ações de
eliminação da hanseníase;
• Incluir a eliminação da hanseníase nas metas do milênio das
Nações Unidas;
• Apoiar a iniciativa do Conselho Nacional de Saúde (CNS) em
estabelecer financiamento específico per capita para acelerar a
eliminação da doença como problema de saúde pública;
• Contribuir para a inclusão do tema hanseníase na agenda dos
Direitos Humanos;
• Participar ativamente do desenvolvimento do Pacto pela Vida,
promovendo e acompanhando o alcance das metas.
(BRASIL, 2006 - p. 05)

Este plano foi elaborado, pois a Organização Mundial de Saúde – OMS
reorganizou a meta brasileira e o objetivo era para que no final de 2010
alcançássemos 1,0 casos/10.000 habitantes o que não aconteceu.

O Brasil

apresenta ainda índices elevados.
De acordo com dados apurados no Portal da Saúde (PREVENÇÃO, 2013)
iniciou em 19/03/2013 uma nova Campanha para diagnóstico precoce da
Hanseníase com o objetivo é aumentar o diagnóstico precoce e identificar
comunidades com hanseníase e verminoses. As duas doenças têm cura e o
tratamento é gratuito pelo SUS. Nesta matéria é divulgado os dados de prevalência
e mostra que: “O Brasil vem avançando para eliminar a hanseníase como problema
de saúde pública. Um exemplo deste esforço é a melhoria progressiva de todos os
indicadores. Levantamento inédito do Ministério da Saúde aponta redução de 61,4%
no coeficiente de prevalência (pacientes em tratamento) entre 2001 e 2011,
passando de 3,99 por 10 mil habitantes para 1,54. No mesmo período, o número de
serviços com pacientes em tratamento de hanseníase cresceu 142%, de 3.895
unidades, em 2001, para 9.445, em 2011”. Diz ainda que:

O levantamento também mostra redução de 25,9% nos casos novos
entre 2001 e 2011, que passaram de 45.874 para 33.955,
respectivamente. Apesar dos resultados, existem sete estados que
apresentaram, em 2011, coeficiente de prevalência acima de três
casos por 10 mil habitantes (MT, TO, MA, PA, RO, GO, MS). A
média nacional é de 1,54/10 mil, o que é bem próxima da meta
estabelecida pelo Plano de Eliminação da Hanseníase (menos de
um caso para cada grupo de 10 mil, até 2015)”. (PREVENÇÃO,
2013)
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Apesar dos avanços técnico-científicos e das transformações econômicas,
sociais e políticas na sociedade brasileira, o controle da hanseníase não tem sido
fácil (OPROMOLLA e LAURENTI, 2011). Estes autores comentam que a
poliquimioterapia (PQT), foi em 1981, introduzida no tratamento para a hanseníase
sendo responsável significativamente pela redução da carga global deste mal,
porém nos lembra também que novos casos continuam surgindo em países
endêmicos gerando a necessidade de prevenção e vigilância constante para
monitorar as recidivas, a resistência ao medicamento e o ressurgimento de novos
casos. Afirmam ainda que a hanseníase é a principal causa de incapacidade física
entre as doenças infectocontagiosas.
De acordo com a Gallo (2010), chefe do Laboratório de Hanseníase do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) da Fiocruz em matéria exibida pela agencia Fiocruz:

Para se combater a doença, é prioritário que o diagnóstico seja feito
o mais precocemente possível, antes da instalação das
incapacidades físicas e da eliminação de bacilos, o que possibilita a
cura do paciente sem sequelas físicas e interrompe a cadeia
epidemiológica da infecção. Para tanto, o Ministério da Saúde criou
o Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase (PNEH). Tratase de um conjunto de ações descentralizadas sob a
responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e do
Departamento de Vigilância Epidemiológica em parceria com
Centros de Referencia Nacional (como o Laboratório de Hanseníase
da Fiocruz), secretarias estaduais e municipais de Saúde,
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), OMS, Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional dos
Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Movimento de
Reintegração do Paciente Hanseniano (Morhan) e diversas
organizações não-governamentais. (GALLO, 2010)

“Atualmente, a descentralização do diagnóstico e o manejo de complicações,
incluindo o tratamento e reabilitação de incapacidades, constituem os eixos
norteadores no enfrentamento e controle da doença” (OPROMOLLA e LAURENTI,
2011 – p. 201), uma vez que não há meios de imunização efetiva para a doença
como nos mostra Lockwood e Suneetha (2005):

Nenhuma das vacinas contra a Hanseníase fornece altos níveis de
proteção. Mesmo assim, várias pesquisas randomizadas e estudos
de caso-controle mostraram que o bacilo Calmette-Guérin (BCG)
oferece uma proteção variável contra a Hanseníase (20% em
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Mianmar, 80% em Uganda). No Brasil, o uso neonatal da vacina
BCG foi eficaz na proteção contra a Hanseníase. Visto que essa
vacina já é aplicada nos países mais endêmicos para a doença, o
uso rotineiro da BCG poderia fazer parte da estratégia da OMS para
o controle da Hanseníase. (p. 4)

Estes mesmos autores esclarecem uma realidade que deve ser levada em
consideração quando declaram que:
Talvez seja mais apropriado classificar a Hanseníase como uma
doença crônica estável do que uma doença transmissível aguda
sensível a estratégias de eliminação. Em muitos países, atividades
para controlar e tratar a Hanseníase estão sendo integradas no
sistema geral de atenção à saúde. Isso reduz o estigma associado à
doença. Mesmo assim, a Hanseníase causa complicações
imunológicas, incapacidades e deformidades duradouras. As
atividades de tratamento e prevenção de incapacidades devem ser
realizadas dentro de um contexto de atenção integrada à saúde.
(LOCKWOOD e SUNEETHA 2005, p. 1).

3.3 Características clínicas
“Quando um homem tiver na pele da sua carne, inchação, ou
pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne como praga da
lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos,
os sacerdotes.
E o sacerdote examinará a praga na pele da carne; se o pêlo
na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que
a pele da sua carne, é praga de lepra; o sacerdote o examinará, e o
declarará por imundo”.
Bíblia Sagrada - Levítico 13:2-3

Como foi dita anteriormente a Lepra descrita durante o período histórico
bíblico pode ser confundido com outras moléstias, porém podemos perceber com o
texto bíblico acima algumas características que concordam com o que temos hoje e
podem confirmar esses casos. As características clínicas presentes nos portadores
de bacilo podem variar de formas e acometimentos, porém alguns fatores são
podem ser considerados como influencia na aquisição deste mal, Lockwood e
Suneetha (2005) comenta em seu trabalho que a hanseníase deve ser incluída no
portfólio de doenças associadas à pobreza e o controle da Hanseníase (inclusive
detecção e tratamento de casos e redução de incapacidades) deve ser incorporado
nos programas de redução da pobreza, ela explique que há uma crença que vincula
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a pobreza, o fato de morar em domicílios lotados e hábitos de higiene deve ser
considerado como fatores de risco. Concordando com esta informação o CID 10
(Código Internacional de Doenças) afirma que o domicílio é apontado como
importante espaço de transmissão da doença, embora ainda existam lacunas de
conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco implicados, especialmente
aqueles relacionados ao ambiente social.
O Ministério da Saúde através do Departamento de Vigilância Epidemiológica
(BRASIL c, 2008) nos mostra que:

Uma pessoa pega a doença, por meio das gotas eliminadas no ar
pela tosse, pela fala e pelo espirro de uma pessoa com hanseníase,
sem tratamento. O bacilo penetra através das vias respiratórias,
percorre o organismo e se instala preferencialmente nos nervos
periféricos e na pele. O bacilo tem uma reprodução lenta. Pode
demorar de dois a cinco anos ou até mais tempo para se manifestar.
(p. 19)

Além de ser uma doença com agravantes inerentes às doenças de origem
socioeconômica e cultural, é também marcada pela repercussão psicológica gerada
pelas deformidades e incapacidades físicas decorrentes do processo de
adoecimento (BRASIL a, 2008). Este escrito nos diz também que:

O bacilo de Hansen têm um tropismo especial pelas fibras nervosas,
atingindo desde as terminações da derme aos troncos nervosos. A
neuropatia da hanseníase é clinicamente uma neuropatia mista, que
compromete fibras nervosas sensitivas, motoras e autonômicas. A
sensibilidade cutânea é alterada em suas modalidades térmica e táctil,
como sensibilidade profunda, na modalidade dolorosa. Sua
distribuição anatômica se classifica como mononeurite múltipla, isto é,
instala-se em um ou vários nervos. (p. 22)

“A doença é transmitida principalmente por meio do convívio com os doentes
do tipo virchowiano ou dimorfo, que ainda não foram diagnosticados e não iniciaram
tratamento” (SANTOS; CASTRO e FALQUETO, 2008 – p. 738).
O homem é considerado como a única fonte de infecção. E provavelmente, o
principal meio de propagação da doença é pelo aerossol da secreção nasal e
gotículas do trato respiratório de pacientes não tratados. O aparecimento da doença
e suas manifestações clínicas dependem da relação bacilo/hospedeiro e pode
ocorrer após um longo período de incubação de 2 a 7 anos (PONTES et al., 2008).
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Pontes et al. (2008) esclarece em seu trabalho que:

Dentre as pessoas que adoecem, algumas apresentam resistência ao
bacilo, constituindo os casos paucibacilares (PB) com baixa carga
bacilar, insuficiente para infectar outras pessoas, portanto não sendo
consideradas fontes importantes de transmissão. Um número menor
de pessoas não apresenta resistência ao bacilo, que se multiplica no
organismo passando a ser eliminado para o exterior, podendo infectar
outras pessoas, constituindo casos multibacilares (MB), considerados
fontes de infecção e manutenção da cadeia epidemiológica da
doença.
Tendo em vista que a hanseníase não é estável em sua forma clínica,
Ridley e Jopling propuseram uma classificação e cinco grupos que
expressam a imunidade dos pacientes, em: lepromatoso (LL),
borderline lepromatoso (BL) e boderline (BB) considerados
multibacilares; borderline tuberculóide (BT) e tuberculóide (TT) como
paucibacilares; além de uma forma clínica inicial, indeterminada (HI)
que pode evoluir para quaisquer das formas anteriores. (p. 735)

Santos, Castro e Falqueto (2008) dizem que a infecção é considerada de fácil
diagnóstico e terapêutica. O esquema Poliquimioterapia (PQT), recomendado para o
tratamento dos doentes, leva a cura em período de tempos relativamente curtos,
sendo possível desenvolver atividades de controle da doença.
As manifestações hansênicas iniciam-se através de lesões de pele: manchas
esbranquiçadas ou avermelhadas com perda de sensibilidade, sem evidência de
lesão nervosa troncular, que ocorre em qualquer região do corpo, com maior
freqüência em face, orelhas, nádegas, no dorso e membros, podendo acometer
também a mucosa nasal. Com a evolução da doença, manifestam-se as lesões
nervosas,

principalmente

em

troncos

periféricos.

Podem

aparecer

nervos

desmielinizados e doloridos diminuição de sensibilidade nas áreas por eles
inervados, assim como redução de força muscular pelos nervos comprometidos.
Essas lesões são responsáveis pela incapacidade e deformidade características da
hanseníase (PONTES et al., 2008).

A evolução crônica da doença pode ser interrompida de forma
abrupta por sinais e sintomas agudos como febre alta, dor no trajeto
dos nervos (principalmente nos braços, pernas e olhos),
aparecimento de lesões na pele tipo placas ou caroços eritematosos
e edemaciados e piora nas lesões pré-existentes. É o que
chamamos de reação hansênica. (GALLO, 2010)
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3.4 Tipos de Hanseíase e Avaliação de Incapacidades

De acordo com o CID 10 (Código Internacional de Doenças) a hanseníase se
trata de uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo
Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de
indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade);
propriedades essas que não são em função apenas de suas características
intrínsecas, mas que dependem, sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e o
grau de endemicidade do meio. (BRASIL, 2010) e (OPROMOLLA e URA, 2002)
O Ministério da Saúde recomenda que os casos de Hanseníase sejam
classificados operacionalmente em Paucibacilares e Multibacilares onde pacientes
com poucos bacilos – são os que apresentam as formas da doença não
transmissível apresentando até cinco lesões na pele, enquanto pacientes com
muitos bacilos – representam as formas responsáveis pela transmissão da doença
apresentando mais de cinco lesões de pele. Esta classificação é importante para a
definição do tratamento a ser administrado.

3.4.1 Formas clínica

As formas de manifestação clínica da hanseníase são quatro: indeterminada,
tuberculóide, virchowiana e dimorfa.

3.4.1.1 Hanseníase Indeterminada
Lesões iniciais da enfermidade, Máculas hipocrômicas, hipoestésicas, ou
áreas hipoestésicas sem alterações da cor, sem lesões em nervos periféricos e sem
incapacidades.

3.4.1.2 Hanseníase Tuberculóide
Lesões (máculas e placas) de bordas bem delimitadas (micro-tubérculos),
eritematosas, eritêmato-escamosas

e eritêmato-hipocrômicas com tendência à

resolução central, comprometimento dos anexos cutâneos

podendo levar a

alopecia, e anidrose, hipoestesia ou anestesia nas lesões, uma ou poucas lesões
cutâneas, distribuição assimétrica, nenhum, um ou poucos nervos periféricos
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afetados (espessamento e/ou dor). Pode levar a incapacidades potencialmente
graves, pela intensidade da lesão neural.

3.4.1.3 Hanseníase Dimorfa
Placas de limites externos mal delimitados, e limites internos nítidos (foveolar
ou tipo “queijo suíço”), lesões eritematosas, eritemato-violáceas, ferruginosas de
diversos tamanhos, tendência ao maior tamanho das placas tipo “queijo suíço”,
pode haver poucos ou vários nervos periféricos afetados, grande potencial de
desenvolvimento de reações, especialmente reações reversas, grande potencial de
desenvolvimento de lesões neurológicas.

3.4.1.4 Hanseníase Virchowiana
Muitas lesões eritêmato-infiltradas, com tendência à simetria, infiltração difusa
de grandes áreas da pele, podem aparecer tubérculos ou nódulos (hansenomas),
lesões mucosas (obstrução nasal, lesões conjuntivais), pode comprometer muitos
troncos nervosos, com distribuição simétrica, desenvolvimento de incapacidades
insidiosas, relacionado ao tempo de evolução da doença, anestesia “em luva” ou
“em meia” e tendência ao desenvolvimento de reações do tipo eritema nodoso
hansênico.

3.4.2 Sinais e sintomas
Os sinais e sintomas das lesões neurológicas na hanseníase são decorrentes
de um processo inflamatório (neurites), causados tanto pela ação direta do bacilo no
nervo, como pela reação do organismo ao bacilo (estados reacionais). Elas se
manifestam através de:
•

Dor e/ou espessamento de nervos periféricos

•

Diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas inervadas por esses
nervos, principalmente nos olhos, nas mãos e nos pés.
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•

Diminuição e/ou perda de força nos músculos inervados por esses nervos,
principalmente nas pálpebras e nos membros inferiores e superiores.
(BRASIL, 2010)
O diagnóstico precoce da doença é um fator importante no tratamento e na

interrupção do contágio. Mas antes, durante e após o diagnóstico podem ocorrer
processos inflamatórios que necessitem de outros tratamentos e acompanhamentos
para evitar deformidades e incapacidades. Nesses casos, a identificação e o
tratamento adequado das reações e das neurites são fundamentais. O tratamento
adequado

(quimioterapia específica,

corticoterapia,

cirurgia,

etc.) com um

monitoramento regular pode preservar a acuidade visual e a função neural. (BRASIL
a, 2008)

3.4.3 Avaliação de incapacidades

É importante que durante e após o tratamento os profissionais estimulem e
encorajem a inclusão social dos pacientes. As dificuldades que os pacientes
enfrentam podem ser identificadas mediante o uso das fichas de avaliação de
incapacidade, avaliação neurológica simplificada e triagem, baseada em perguntas
diretas, usando-se a Escala de Participação e SALSA na unidade básica de saúde.
(BRASIL a, 2008)
Por meio de exames regulares feito em face, olhos, membros superiores e
membros inferiores é possível identificar os problemas precocemente e tratá-los
adequadamente. A avaliação sistemática permite ainda acompanhar o tratamento,
evitando-se danos maiores.
O resultado da avaliação neurológica deve ser registrado em formulário
próprio, e a classificação do grau de incapacidades, no modelo adotado pelo
Ministério da Saúde. A classificação do grau de incapacidade deverá ser feita no
diagnóstico e na alta do paciente.
O Ministério da Saúde recomenda que a avaliação neurológica deverá ser
feita:
•

no diagnóstico da hanseníase;

•

no decorrer do tratamento, em intervalos de três meses;
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•

mensalmente, durante neurites e reações, ou quando houver suspeita destas,
durante e após o tratamento;

•

na apresentação de queixas (ficar alerta às neuropatias silenciosas, quando
não há queixas);

•

na alta.
Todos os profissionais da equipe deverão estar aptos a participar deste

processo, utilizando uma mesma linguagem, reforçando assim as informações e
esclarecendo as dúvidas do paciente de forma constante e dinâmica. (BRASIL a,
2008).
O Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde
recomenda o uso dos formulários de Avaliação de Grau de Incapacidades bem
como a Avaliação Neurológica Simplificada e torna obrigatório no acompanhamento
dos pacientes.
O grau de incapacidade física avalia os sinais e sintomas presentes nos olhos,
mãos e pés, onde é atribuído a classificação em grau 0 (zero) quando não há
nenhuma manifestação decorrente da hanseníase, grau I (um) quando há perda ou
diminuição de sensibilidade verificada através do estensiômetro da cor lilás (teste do
monofilamento) e grau II (dois) quando além das manifestações nos olhos podem
estar presentes nos membros lesões tróficas e ou traumáticas, garras em dedos,
reabsorção óssea e pé ou mão caída. (BRASIL a, 2008)

3.5 Ações e estratégia de controle pelo SUS

“Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de
fazer conforme a tudo o que te ensinarem os sacerdotes
levitas; como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer”.
Deuteronômio 24:8

No ano de 2006 o Ministério da saúde juntamente com outros órgãos
elaborou o Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase para ser desenvolvida
pelos municípios. Em 1985 com a reestruturação da saúde no Brasil a
descentralização das ações de controle da hanseníase começou a ser implantadas
pelos municípios e Opromolla e Laurenti (2011) diz que com a prioridade dada ao
Programa de Hanseníase pelo Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria
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Nacional de Programas Especiais de Saúde (SNEPS), novas estratégias foram
elaboradas, com o objetivo de aumentar a cobertura e a melhoria da atenção ao
portador de hanseníase. Até então a assistência a esse grupo de doentes era
oferecida nas unidades estaduais de saúde, instaladas em alguns municípios, agora
esta assistência pode também ser oferecidas pelas equipes de saúde da família,
através de agente comunitário o que também melhorou o acesso ao medicamento
que é de distribuição gratuita aos portadores da doença.

A detecção de casos novos e o monitoramento de incapacidades
causadas pela Hanseníase vão ser desafios no futuro. Uma solução
é a implementação de um sistema de vigilância em países
prioritários com maior taxa de endemicidade para que uma
estimativa real da carga de Hanseníase seja determinada. Também
é essencial que pesquisas diversas sobre essa doença desafiadora
continuem até a resolução real dos problemas. (LOCKWOOD e
SUNEETHA, 2008 – p. 1).

3.6 Modelo atual de reabilitação para tratamento das Incapacidades Físicas.
"O movimento é nossa arma e nossa arte, através dele nos
fazemos ciência. Nele depositamos nossos sonhos de trazer à vida,
o que sem vida parece estar." Nívea Flor

Como observado anteriormente as incapacidades físicas provocadas pela
hanseníase, estão presente nos portadores de grau I e principalmente grau II que
somando chegamos a mais de 23% dos casos dos doentes, o que demanda uma
atenção integral que além do tratamento clínico medicamentoso através de PQTpoliquimioterápico, o acesso a reabilitação clínica e cirúrgica e a prevenção das
limitações funcionais e das deformidades deve ser prestado. Os principais
acometimentos ocorrem em estruturas como os olhos, sobrancelhas, nariz, orelhas
e no Sistema Nervoso Periférico. (BRASIL b, p. 9)
A reabilitação física se faz presente quando ocorre acometimento em Sistema
Nervoso Periférico, que pode trazer somente perdas sensitivas (Grau I) ou
complicações que envolvem perdas funcionais com incapacidades e deformidades
(Grau II) que precisam da atenção de profissionais especializados como
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e cirurgiões. “Aliadas ao diagnóstico e ao
tratamento precoces, as terapias física e cirúrgica são ferramentas indispensáveis
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para: aliviar a dor; melhorar a função; prevenir deformidades; melhorar a estética e
favorecer a reinserção social”. (BRASIL b, 2008)

As atividades de reabilitação integram também as medidas
preventivas que devem ser ministradas durante o tratamento e por
vezes até após a cura evitando a instalação das deficiências de
difícil reversão. O atendimento deve ser o mais precoce possível
para que o indivíduo volte as suas atividades. (NARDI, 2006 - p. 15)

A neurite hansênica envolve um fator de natureza intrínseca (presença do
bacilo e reação inflamatória) e extrínseca (compressão do nervo edemaciado por
estruturas anatômicas vizinhas). O programa de tratamento dessas incapacidades é
principalmente conservador utilizando corticosteroides e repouso temporário do
membro afetado, podendo em casos de insucesso no tratamento recorrer a
procedimentos cirúrgicos para descompressão nervosa. (BRASIL b, 2008)
Este manual fornecido pelo Ministério da Saúde recomenda que deve ser
aplicado um programa de recuperação funcional após a descompressão neural
comtemplando as estruturas anatômicas envolvidas na no processo inflamatório
sendo este programa de terapia física importante para:
•
•
•
•

Controlar a dor, o edema e o espasmo muscular;
Manter a integridade e a mobilidade de tecidos moles e articulares;
Manter ou melhorar a força muscular;
Ensinar o paciente a adaptar as atividades da vida cotidiana para
reduzir o risco de estiramento dos nervos, de sobrecarga muscular e
evitar movimentos repetitivos;
• Manter ou melhorar a independência funcional nas atividades da vida
cotidiana.

(BRASIL b, 2008 – p. 37)

É orientado ainda a iniciar os exercícios de Cinesioterapia deve ser planejado
com o clínico e/ou o cirurgião e de maneira geral no dia seguinte à cirurgia é
possível iniciar as ações de reabilitação.
De acordo com Arvello (1997):
Hoje em dia, pensando na reabilitação e na relação com a
hanseníase, sabemos que esta tem um grande potencial
incapacitante nos aspectos físicos, psicológicos, familiares, sociais e
do trabalho. Sabemos que sobre ela pesa um estigma social que se
origina no problema do medo à deformidade que produz. Sabemos
que este estigma agrava as consequências psicológicas, familiares,
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sociais e a capacidade laborativa e econômica. Sabemos que as
deformidades podem ser reparadas por técnicas no campo da
cirurgia reconstrutiva e da cirurgia plástica, assim como com a ajuda
de outros recursos especiais de fisiatria, fisioterapia, terapia
ocupacional, órteses e próteses. Sabemos que as incapacidades
podem ser prevenidas através de ações que estão implícitas em
todo bom programa de controle, em que se podem agregar outras
que são especialmente de tecnologia simples. (p. 41)

Em pacientes que portam grau I de incapacidade física, ou seja, apenas
alterações de sensibilidade ou dormências em membros é indicado apenas os
cuidados durante a realização da atividades de vida diária (AVD’s), pois ainda não
há um procedimento específico para este mal sendo considerado como sequela que
pode ou não ser revertida. Já os pacientes com grau II de incapacidades podem
apresentar garras fixas ou móveis em dedos das mãos e pés, lesões tróficas e ou
lesões traumáticas, reabsorção óssea, mão ou pé caído e ainda contraturas em
tornozelos, como preconizado pelo MS- Ministério da Saúde no preenchimento do
formulário para Avaliação de Grau de Incapacidade Física.
A instalação dessas incapacidades físicas que afetam a função dos
seguimentos ocorre pela agressão do bacilo ao tronco neural promovendo
alterações fisiológicas que resultam em perda de amplitude de movimento, dor,
reformulação óssea, encurtamento de estruturas contráteis e não contráteis que
atuam na articulação.
Uma grande variedade de mecanismos patológicos pode desenvolver
contraturas artrogênicas incluindo, desordens congênitas e doenças crônicas que
resultam na incongruência mecânica da superfície articular, que pode gerar dor e
destruição articular com perda do poder motor que leva ao bloqueio. (AKESON,
1986)
As cápsulas fibrosas e os ligamentos funcionam como estabilizadores
secundários da articulação. Estas estruturas são inervadas com terminações
proprioceptivas e podem enviar sinais para centros neurológicos compensadores
através de respostas musculares, quando trações excessivas são aplicadas às
articulações. Os ligamentos estabilizam passivamente as articulações quando são
reforçadas pela estabilização dinâmica promovida pelos músculos que se interligam
as articulações pelo sistema nervoso central (AKESON, 1986). Ele ainda diz que
dentre as mais importantes mudanças no metabolismo protéico observa-se a
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proliferação do tecido conectivo fibroso dentro do espaço articular, adesões entre
articulações sinoviais, aderência do tecido conectivo fibroso e superficial da
cartilagem, atrofia ou bloqueio da cartilagem, “ulceração” nos pontos entre
cartilagem de contato, desorganização das células e fibras ligamentares,
enfraquecimento no local de inserção dos ligamentos, reabsorção osteoclástica no
osso e fibras de Sharpy, osteoporose da extremidade envolvida, grande
necessidade de força na mobilização articular e crescimento da incongruência
ligamentar.
Sabemos que o ser humano é desenhado para ser móvel, principalmente
porque 40% do nosso organismo é composto de músculos esqueléticos. Além do
mais somos dependentes da atividade física para que haja a manutenção deste
sistema músculo-esquelético e para a melhor função de nossos órgãos internos.
Sabemos, por exemplo, que a reabsorção óssea é feita através dos estímulos de
pressão e tração que este segmento recebe ao longo do dia, onde nos
locomovemos e pressionamos as estruturas. Muitas das desordens são reversíveis,
mas quanto maior o período de imobilização mais difícil será a sua reabilitação.
(BASS, 2006)
O líquido sinovial lubrifica estruturas ligamentosas da articulação e nutri
estruturas como cartilagem, meniscos e ligamentos e esta nutrição é aumentada
pelos movimentos acentuados da articulação. (REDONDO, 2005)
As articulações sinoviais necessitam de atividade física para estimular o
homeostase e manter a composição biomecânica matricial. A maneira pela quais as
células interpretam sinais físicos para manter as características, desejáveis da
matriz não é certa, porém, postula-se que, sensores mecânicos de tensão e
compreensão e sensores elétricos atuam sobre as fibras de colágeno. Os
fibroblastos e condrócitos interpretam forças físicas que influenciam o poder de
síntese de degradação dos componentes da matriz e dos componentes
extracelulares a matriz. (KOTTKE e LEHMANN, 1994)
O músculo é o elemento motor do corpo humano acionado voluntariamente
ou reflexamente os seguimentos corpóreos. “A função do músculo esquelético
depende da atividade proprioceptiva intacta, inervação motora, carga mecânica e
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atividade articular” (CARVALHO et. al, 2002). A inatividade e a imobilização afetam
diretamente a força muscular, resistência à fadiga e vigor.
As contraturas musculares podem ser secundárias a fatores intrínsecos ou
extrínsecos. Uma contratura muscular intrínseca é estrutural por natureza pode
estar associada com processos inflamatórios, degenerativos, isquêmicos ou
traumáticos no próprio músculo. (KOTTKE e LEHMANN, 1994)
O resultado final é a degeneração do músculo e a proliferação do novo tecido
conectivo subsequente ao encurtamento do músculo (KOTTKE e LEHMANN,1994)
e (DURIGAN et al., 2006).
É objetivo fundamental da medicina de reabilitação a busca por meios de
proporcionar um retorno a suas Atividades de Vida Diária (AVD’s) no menor período
possível aos pacientes expostos à imobilidade, sendo assim o treinamento funcional
deve enfocar o desenvolvimento de habilidades para a solução de problemas e
estratégias compensatórias apropriadas, afim de assegurar que as tarefas de AVD’s
sejam realizadas, portanto, a busca por novas técnicas para tratamento dos efeitos
deletérios da imobilidade (Síndrome do Imobilismo) está sendo utilizada como
auxílio neste objetivo. (O’SULLIVAN e SCHIMITZ, 2004)
A meta final de qualquer programa de exercício terapêutico é a
aquisição de movimento e função livre de sintomas. Para administrar
efetivamente exercício terapêutico ao paciente, o terapeuta precisa
conhecer os princípios e resultados básicos do tratamento, precisa
estar apto para fazer uma avaliação funcional do paciente e precisa
conhecer as interrelações de anatomia e cinesiologia de cada parte,
assim como ter um entendimento do grau de debilidade e seu
potencial
de
recuperação,
complicações,
precauções
e
contraindicações. (KISNER, 1998 – p. 3)

Como já descrito anteriormente a limitação da amplitude de movimento
restringe a função de uma articulação e um músculo responsável por este
movimento. Com o objetivo de devolver a função articular e impedir a progressão
das incapacidades indica-se a utilização de técnicas terapêuticas que possuem
objetivos específicos tempo e aplicações que são prescritas de acordo com o
quadro clínico apresentado. Gardner (1995) nos descreve algumas dessas técnicas
mobilizações articulares que podem ser indicadas e nos orienta dizendo que:
Assim sendo, as medidas que aumentam a amplitude de movimento devem
ser acompanhadas de perto por aquelas que criam força muscular suficiente para
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estabilizar e controlar o movimento. Como a instabilidade e a falta de controle
conduzem a um maior dano, é absolutamente essencial estar seguro de que tal
progresso em termos de mobilidade pode ser controlado pela ação de muscular. O
exercício ativo que conduz a um aumento na amplitude e relembra o padrão do
movimento ao paciente é o melhor dos tratamentos. Em alguns casos, porém, o
relaxamento e os métodos passivos ou manipulativos procedem ou auxiliam a sua
realização. (GARDNER, 1995)
De acordo com o Kisner (1998) a Mobilização Passiva consiste no
movimento articular promovido por um agente externo que deve ser o terapeuta e
não o próprio paciente e deve ser realizado em baixa velocidade de modo oscilatório
e constante por um determinado tempo, de forma rítmica ou um alongamento
mantido do segmento. Diz ainda que esses exercícios podem ser através de
movimentos fisiológicos que geram uma alteração no ângulo articular ou acessório
também chamado de micromovimentos ou movimento intra-articular que são
movimentos que ocorrem dentro da articulação e descrevem a distensibilidade da
cápsula que permite que os ossos se movam.
Os Exercícios Ativos são descritos por Gardner (1995, p. 42) como
“movimento executado ou controlado pela ação voluntária dos músculos,
trabalhando em oposição a força externa”. Kisner (1998, p. 55) complementa
dizendo que “se a medida que o músculo se contrai for feita uma resistência contra
ele o músculo se tornará mais forte após um certo período de tempo”. Esse
exercício recebe o nome de Ativo Resistido e o autor continua dizendo que o uso
terapêutico de resistência em um programa de exercícios, aplicado manual ou
mecanicamente é parte integral do plano de assistência quando a meta final for
aumentar a força resistência à fadiga e função física geral.
A atividade de reabilitação se faz, portanto, extremamente necessária e tem
importante papel no processo de reintegração dos portadores de incapacidades
físicas a suas atividades e principalmente a sociedade.
O Ministério da Saúde diz que isso significa que o SUS tem dois grandes
desafios em relação à hanseníase: aumentar ao máximo a capacidade da rede para
diagnosticar, tratar a doença e os quadros reacionais em tempo de evitar sequelas
graves e garantir acesso à fisioterapia clínica e cirúrgica para aquelas pessoas que
já chegam aos serviços com incapacidades ou deformidades. (BRASIL b, 2008)
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4 O SISTEMA NERVOSO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO

No ano de 2000, Costa (2000) descreveu o corpo humano sendo formado por
vários tipos de tecidos fundamentais, onde se destaca o tecido nervoso, que se
estende por quase todo o corpo formando uma grande unidade anatômica e
funcional denominado Sistema Nervoso. Dentre os vários componentes do Sistema
Nervoso, o cérebro ocupa posição de destaque.
Em um conceito básico firmado por Machado (2005) ele nos revela que a
função do sistema Nervoso é promover o relacionamento dos seres vivos com o
ambiente em que vivem, promovendo assim uma interação entre ações sensitivas
(relacionadas com a percepção, dor, calor, tato, posicionamento) e motoras
(relacionado com o movimento e respostas autonômicas), além de funções
superiores como o ato de pensamento, memória e linguagem.
A neurociência é uma ciência relativamente nova, que faz uma tentativa de
compreender o sistema nervoso e trata do seu desenvolvimento, ações químicas,
funções e patologias (LUNDY-EKMAN, 2004). A autora continua e nos lembra que
as abordagens atuais a investigação do sistema nervoso incluem disciplinas ou
níveis de analise molecular, celular, de sistemas, comportamental e cognitivo e
explica que:
A neurociência cognitiva cobre os campos de pensamento,
aprendizado e memória. Os estudos do planejamento, do uso da
linguagem e das diferenças entre a memória para eventos
específicos e a memória para a execução de habilidades motoras,
são exemplos na análise ao nível cognitivo. (LUNDY-EKMAN, 2004.
p. 3)

Bear (2002, p. 14) comenta que “a pesquisa no nível da neurociência
cognitiva investiga como a atividade do encéfalo cria a mente” e concordando com
esta ideia Costa (2000) diz que a cognição compreende todos os processos mentais
que nos permitem reconhecer, aprender, lembrar e conseguir trocar informações no
ambiente em que vivemos, e que também se refere ao planejamento, solução de
problemas, monitoramento e julgamento, que são consideradas como funções
cognitivas de alto nível.
Utilizando a abordagem da neurociência de sistemas Lent (2005, p. 4) explica
que “a Neurociência Sistêmica considera populações de células nervosas situadas
em diversas regiões do sistema nervoso, que constituem sistemas funcionais como
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o visual, o auditivo, o motor, etc.” Lundy-Ekman, (2004 - p. 02) corrobora com esta
informação quando relata que o nível dos sistemas estuda as conexões do sistema
nervoso e dá como exemplo o sistema proprioceptivo que transmite informações de
posição e movimento do sistema musculoesquelético para o sistema nervoso, e o
sistema motor que controla os movimentos.
Observamos, assim, duas abordagens com focos teoricamente distintos,
porém possuem uma intima relação funcional tendo em vista que o tráfego de
informações no sistema nervoso é feito por redes neurais o que compreende o
tecido nervoso através dos neurônios, células de sustentação e as sinapses,
confirmando LENT (2005) expressa em sua obra que:

É claro que os limites entre essas disciplinas não são nítidos, o que
nos obriga a saltar de um nível a outro, ou seja, de uma disciplina
para a outra, sempre que tentamos compreender o funcionamento
do sistema nervoso. (p. 4)

Para se compreender melhor as relações entre os processos cognitivos e a
reabilitação motora se faz necessário compreender a estruturação deste sistema.
Neste sentido observaremos a organização anatômica do sistema nervoso, seus
componentes celulares, os circuitos sinápticos e as bases biológicas da
neuroplasticidade.

4.1 Organização anatômica do Sistema Nervoso
De acordo com Rizzo (2012) o Sistema nervoso pode ser agrupado em duas
categorias principais o Sistema Nervoso Central (SNC) que é o centro de controle
de todo o sistema e o Sistema Nervoso Periférico (SNP).

4.1.1 Sistema Nervoso Central

O Sistema Nervoso Central (SNC) interpreta e quando necessário gera uma
ação de resposta a todas as sensações corporais e alterações no ambiente externo
que são retransmitidas a ele a partir de receptores e órgãos sensoriais. (RIZZO,
2012)
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Ele é composto pelo Encéfalo e Medula Espinhal e Machado (2005) nos
explica que as estruturas são cobertas e protegidas pelo crânio e coluna vertebral
respectivamente e para facilitar a sua compreensão segue o diagrama abaixo
respeitando o modelo fornecido por este mesmo autor.

Figura 1: Organização anatômica do Sistema Nervoso
Fonte: Machado, 2005 (adaptado)

O Encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro
consiste no Diencélafo e nos dois hemisférios cerebrais compondo o Telencéfalo.

A percepção, os movimentos voluntários, o uso da linguagem e da
comunicação não verbal, a compreensão das relações espaciais, o
uso de informações visuais, a tomada de decisões, a consciência, as
emoções, as interações corpo e mente e as lembranças, todos
dependem de sistemas no cérebro. (LUNDY-EKMAN, 2004 - p. 351)

O diencéfalo compõe cerca de 20 % do cérebro humano e possui
características

funcionais

importantes

nos

processos

de

organização

e

planejamento das ações orgânicas e de movimentos (Machado, 2005). Observamos
também que o Diencéfalo se subdivide em quatro porções denominadas Tálamo,
Hipotálamo, Subtálamo e Epitálamo. Lundy-Ekman (2004) explica que o tálamo é
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uma coleção de núcleos de forma oval no centro do cérebro e que esses núcleos
retransmitem informações ao córtex cerebral, processam informações emocionais e
algumas de memória, integram diferentes tipos de memória ou regulam a
consciência a ativação e a atenção.
Rizzo (2012, p. 242) completa dizendo que “ele atua de forma importante
como centro de reconhecimento de dor, temperatura e sensibilidade de pressão
bruta e toque”, e complementando Machado (2005) diz que alguns desses núcleos
participam de ações motoras voluntárias e de acordar. O epitálamo possui função
de respostas emocionais e viscerais ao odor (RIZZO, 2012) e de conter uma
glândula endócrina importante na ação de promoção do sono que é a Glândula
Pineal. (MACHADO, 2005)
O Hipotálamo atua no controle do Sistema Nervoso Autônomo tendo papel
fundamental e principal função a manutenção da homeostase (DANGELO E
FATTINI, 2007), enquanto o “Subtálamo funcionalmente é parte dos circuitos dos
núcleos da base envolvidos na regulação dos movimentos facilitando os impulsos
de saída dos núcleos basais” (LUNDY-EKMAN, 2004 - p. 354).
De acordo com Rizzo (2012) e Machado (2005), o cérebro é a parte mais
volumosa da cabeça, composta por uma massa externa de substancia cinzenta
denominada Córtex Cerebral e abaixo temos a substância branca, divididas em dois
hemisférios que são interligados pelo chamado corpo caloso. Na superfície de cada
hemisfério encontramos ranhuras que são os sulcos que se interpõem as pregas
conhecidas como giros, sendo importante destacar os giros pré-central ou córtex
motor e pós-central ou córtex somestésico que tem participação direta na
elaboração

e

planejamento

dos

movimentos

e

na

percepção

sensorial

respectivamente.

Na maioria das pessoas o hemisfério esquerdo é dominante para
todas as funções da linguagem: leitura, escrita, compreensão e
produção da fala. Estas funções envolvem o processamento de
sequências, letra por letra, palavra por palavra e sequência de
ações, que é a base da maioria dos nossos movimentos. Por estas
capacidades o hemisfério esquerdo é conhecido como “analisador”.
O hemisfério direito possui uma grande capacidade de processar
informações visuais e espaciais, que não podem ser descritas em
palavras. O reconhecimento de objetos, a posição de partes do
corpo durante um movimento e a relação espacial de objetos e
fronteiras são relacionadas ao hemisfério direito. Este hemisfério
pode ser chamado de “sintetizador”, aquele que trata o todo ao invés
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de partes. O hemisfério direito é associado,
comportamento emocional. (COSTA, 2000 – p. 27)

também,

ao

Pequenos núcleos se organizam sob a substância branca sendo chamados
de Núcleos da Base que alguns participam ativamente na transmissão de comandos
para o movimento via tronco encefálico e medula espinhal (Machado, 2005). De
acordo com Crossman e Neary (2007), esses núcleos situam-se profundamente no
hemisfério cerebral recebendo informações sensitivas e motoras de todas as partes
do córtex cerebral, tronco encefálico e medula espinhal. Suas funções são difíceis
de descrever sucintamente, porém eles podem ser considerados como estruturas
que facilitam os movimentos úteis e com propósito e inibem os movimentos
indesejados, sendo também importantes no controle da postura e tônus muscular.
A segunda maior parte do cérebro é o Cerebelo que no adulto chega a 1/8 do
cérebro com cerca de 150g e apresenta um importante papel de controlador e
coordenador de importantes movimentos complexos do músculo esquelético além
de manter o equilíbrio corporal e a postura. (GOSS, 1988)
Diversos autores relatam que o Tronco Encefálico conecta o cérebro a
medula espinhal e ainda ao cerebelo. Sendo ele dividido em Mesencéfalo, Ponte e
Bulbo. Nele tem origem dez dos doze pares de nervos cranianos existentes sendo
portando uma área extremamente delicada.
Apresentando

um

desenvolvimento

caudal

em

relação

ao

encéfalo

encontramos a Medula Espinhal que segundo Lundy-Ekman (2004) inclui todas as
estruturas neurais contidas nas vértebras tais como as raízes ventrais e dorsais dos
nervos e as meninges que a envolvem. São divididas em segmentos e
complementando, Machado (2005) diz que tem a função de porta de entrada e
saída dos comandos centrais, pois nela temos a formação dos nervos espinhais que
se conectaram aos órgãos periféricos.
Este mesmo autor nos lembra que a divisão anatômica entre as estruturas
que compõem o sistema nervoso é meramente um meio didático de estudo, pois a
interrelação entre estas estruturas é intensa, atuando de forma participativa afim de
promover a função maior deste sistema corporal. Observamos então a grande
relação entre a cognição e o planejamento de movimentos quando analisamos a
função dessas estruturas.
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4.1.2 Sistema Nervoso Periférico

A parte periférica do sistema nervoso é formada por terminações nervosas
que incluem receptores sensitivos que captam informações do ambiente e efetores
que controlam a contração dos músculos e a atividade de glândulas secretoras;
pelos gânglios que são conjuntos de corpos celulares fora do SNC; e os nervos
periféricos, formado pelos nervos espinhais, com origem na medula espinhal e
nervos cranianos com conexão no encéfalo e suas ramificações. (CROSSMAN e
NEARY, 2007), (MACHADO, 2005) e (DANGELO E FATTINI, 2007).
Os

nervos

periféricos

são

cordões

esbranquiçados,

palpáveis

e

macroscópicos que possuem a função de ligar o sistema nervoso central com os
órgãos periférico e Crossman e Neary (2007, p. 35) declaram que “os nervos
periféricos são a rota principal através da qual o encéfalo e a medula espinhal se
comunicam com o resto do corpo utilizando linguagem elétrica”. Diz ainda que um
nervo periférico típico é composto por numerosas neurofibras que podem ser
sensitivas ou motoras e podem ou não apresentar a bainha de mielina como
envoltório. A mielina tem a função de aumentar a velocidade da condução elétrica
pela neurofibra. Lent (2005), Grant, Goodkin e Kliot (1999) e Machado (2005)
concordam e afirmam que os axônios são isolados eletricamente por um complexo
lipoprotéico denominado bainha de mielina. Esta é formada por células gliais
oriundas da crista neural, que são conhecidas como células de Schwann. Essas
células possuem a função crítica de suporte axonal regenerativo, servindo de via de
crescimento para as fibras nervosas, além de servirem de isolantes elétricos para
uma melhor condução dos impulsos nervosos.
Abaixo podemos ver a conformação de um nervo típico e seus componentes
e envoltórios.
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Figura 2: Componentes do nervo
Fonte: Tortora e Grabowski (2002, p. 390)

Observamos que o nervo se apresenta subdivididos em 3 componentes
importantes: axônios, células de Schwann e tecido conjuntivo.
O conjunto formado pelo axônio e seus envoltórios de origem glial, sendo o
mais importante deles a bainha de mielina, formam uma fibra nervosa ou neurofibra
e estas são agrupados em feixes paralelos, conhecidos como fascículos, revestidos
por bainhas de tecido conjuntivo frouxo, que fornece suporte à regeneração axonal.
O endoneuro é o tecido que reveste cada axônio individualmente, ou seja cada
neurofibra, possui matriz de colágeno frouxo, onde as fibras de colágeno irão formar
as paredes de proteção dos tubos endoneurais. Uma determinada quantidade de
endoneuros também se organiza em feixes, chamado fascículos, estando de igual
forma revestido por tecido conjuntivo frouxo e são denominado perineuro. O tecido
que reveste todo o tronco nervoso e que tem como função proteger os fascículos de
tramas externas é denominado epineuro, constituído de tecido conjuntivo frouxo
que se estende ao longo de todo o nervo. (MACHADO, 2005); (GRANT, GOODKIN
e KLIOT, 1999) e (LUNDBORG, 1987)
“Quando uma neurofibra é cortada ou seriamente danificada, a porção distal
do corte morre e sofre degeneração” (CROSSMAN E NEARY, 2007- p. 36) esses
autores ainda nos falam que esta degeneração pode ser chamada de anterógrada
ou Waleriana, e Ferreira (1999) concorda e completa dizendo que existem
predominantemente três tipos de lesões da fibra nervosa: neuropraxia que é uma
lesão na mielina interrompendo ou diminuindo a velocidade da condução elétrica,
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axoniotimese que acomete o axônio da neurofibra envolvendo uma degeneração
que pode ou não ser revertida e refeita a ligação com o órgão e neurotimese que
neste tipo de lesão ocorre perda de continuidade de todo o tronco nervoso sendo
irreversível.

4.2 O tecido nervoso e o processo de comunicação
O tecido nervoso compreende basicamente dois tipos celulares: o neurônio e
uma variedade de células de apoio chamadas gliais ou de sustentação (MACHADO,
2005) e (PURVES et aI,2005). Estes autores concordam ainda e relatam que as
células nervosas são especializadas na sinalização elétrica sobre longas distâncias
e que o neurônio é sua unidade fundamental, com a função de receber, processar e
enviar informações enquanto as células gliais não são capazes de condução elétrica,
porém apresentam um importante papel ocupando os espaços entre os neurônios,
com funções de sustentação, revestimento ou isolamento, modulação de atividade
neuronal e defesa, e ao contrário dos neurônios apresentam grande capacidade de
replicação ou mitose se diferenciando dando origem a novas glias.
No homem são encontrados cerca de cem bilhões de neurônios e é de relato
comum aos autores em neurociência que o neurônio, por meio de seu axônio,
possui o principal papel na condução elétrica que pode também ser chamada de
potencial de ação, que sempre ocorre unidirecional. Pode ser sensitivo quando
conduz percepções vinda do ambiente externo ou dos órgãos internos para os
centros nervosos e os motores que conduzem comandos com a partir dos centros
nervosos para gerar uma ação em função de um estímulo recebido. Isso se dá por
sua composição onde temos três partes que atuam harmonicamente e com papel
bem definido e observamos o Corpo Celular, que também pode ser chamado de
Soma, contendo o núcleo e o citoplasma sendo o centro metabólico do neurônio,
responsável pela síntese de todas as proteínas neuronais, bem como pela maioria
dos processos de degradação e renovação dos constituintes celulares. (LUNDYEKMAN, 2004)
Os Dendritos são extensões ramiformes, que são os principais locais para a
estimulação das células. “Eles são especializados em receber informações de
outras células” (LUNDY-EKMAN, 2004 –p. 26), “emergem sempre do corpo celular e
constituem o principal sítio sináptico do neurônio, estabelecendo terminações
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axonais com outras células” (PURVES et. al., 2005 - p. 3). A seguir um desenho
esquemático dos tipos de neurônios:

Figura 3: Tipos de neurônios – classificação de acordo com os prolongamentos.
Fonte: Tortora e Grabowski (2002, p. 352)

Partindo também do corpo celular se destaca não só por sua função mais
também pelo aspecto que apresenta, o Axônio é um prolongamento longo e único,
mas que pode formar ramificações em seu trajeto. Possui a principal função
realizada pelo neurônio, que é a de transportar de informações através do potencial
elétrico até que este atinja o órgão alvo onde se fixa (MACHADO, 2005). “Possui
comprimento variado podendo chegar a mais de 1m e se ramificam ao final de sua
projeção, onde terminam por terminais pré-sinápticos ou projeções digitiformes que
são os elementos transmissores do neurônio”. (LUNDY-EKMAN, 2004 – p. 27)
Machado (2005) nos fala que os neurônios possuem a capacidade de se
comunicar entre si ou com órgão efetuadores fenômeno este conhecido como
Sinapse. Corroborando com esta informação Lundy -Ekman (2004) diz que:

Os neurônios transmitem informações a respeito de sua atividade
por
meio
de
compostos
químicos
denominados
neurotransmissores, dos terminais pré-sinápticos para a fenda
sináptica. A fenda sináptica é o espaço entre os neurônios e serve
como local de comunicação interneuronal. [...] o neurônio présináptico libera o neurotransmissor na fenda sináptica, o
neurotransmissor se difunde de um lado da fenda para o outro e

57

então se liga a receptores do neurônio pós-sináptico, célula
muscular ou glândula. (p. 27)

Crossman e Neary (2007) e Lundy – Ekman (2004) complementam dizendo
que os neurotransmissores químicos são armazenados em vesículas dentro da
terminação pré-sináptica e que um único neurônio libere o mesmo transmissor em
todas as suas sinapses. E continuam, há muito tempo se sabe que a acetilcolina
(ACh) é o transmissor entre os neurônios motores e o músculo estriado,
especializações sinápticas conhecidas como Junções Neuromusculares ou Placas
Motoras.
Todo comportamento depende da habilidade em controlar a atividade dos
músculos esqueléticos, que mantém a postura e permitem o movimento. Tal
controle é auxiliado por uma rica inervação do músculo com neurônios tanto
motores quanto sensitivos. (CROSSMAN e NEARY, 2007).
Continuamente as conexões neurais estão sendo estabelecidas e desfeitas,
todas moduladas por nossas vivências e nossos estados de saúde ou doença.
Faremos agora algumas considerações a esse respeito e sua relação com o
processo de reaprendizado e aquisição de novas habilidades dentro do processo de
reabilitação.

4.3 Plasticidade cerebral
“A capacidade de alterar sua função, seu perfil químico (quantidade e tipos de
neurotransmissores produzidos) ou estrutura dos neurônios é designada como
Neuroplasticidade” (LUNDY – EKMAN, 2004 – p. 61). Lambert e Kinsley, (2006 – p.
85-86) completa dizendo que “é a natureza dinâmica e adaptativa do cérebro, a
flexibilidade inerente ao cérebro para responder as mudanças ambientais; por
exemplo, aprender ou compensar a perde de funções em áreas lesionadas”.
Confirmando Costa (2000) expõe que circuitos cerebrais lesionados ou
disfuncionantes podem ser substituídos por circuitos vizinhos intactos, em maior ou
menor grau, dependendo da especialização da área afetada. Este fenômeno,
denominado plasticidade, pode ser explorado na reprogramação das redes
neuronais cerebrais, de forma a diminuir os efeitos provocados por diferentes
deficiências ou danos neurológicos.
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Esse argumento nos fornece uma forte indicação para realização de
trabalhos de reabilitação não somente no aspecto cognitivo dentro das áreas de
linguagem, pensamento e memória mais também no aspecto motor funcional uma
vez que o movimento humano está diretamente relacionado com áreas de
planejamento do cérebro e estão inseridas neste contexto. Lundy-Ekman (2004) diz
que:

A falta prolongada de movimentos ativos após uma lesão cortical
pode ocasionar a perda subsequente da função em regiões
adjacentes do encéfalo não lesadas. Contudo um estudo recente
demonstrou que os danos subsequente em áreas corticais
adjacentes podiam ser evitadas por movimentos de retreinamento.
(p. 70)

Este mesmo autor nos escreve e diz que a neuroplasticidade inclui:
•

Habituação

•

Aprendizado e Memória

•

Recuperação celular após lesões

A habituação consiste na forma mais simples de plasticidade onde ocorre
uma diminuição na resposta a um estímulo benigno repetido, é aplicado por técnicas
de exercícios que visam diminuir a resposta neural a um estímulo excessivo como,
por exemplo, para diminuição de sensibilidade tátil. Já o aprendizado e memória
envolvem alterações persistentes e duradouras nas potências das conexões
sinápticas por meio de repetições e descreve que:

Técnicas de aquisição de neuro-imagens revelam que regiões
grandes e difusas do encéfalo, evidenciam atividade sináptica
durante as fases iniciais do aprendizado motor, À repetição de uma
tarefa, há uma redução no número de regiões ativas no encéfalo.
Quando uma tarefa é finalmente aprendida, somente regiões
pequenas e distintas do encéfalo apresentam atividade aumentada
durante a realização da tarefa. (LUNDY-EKMAN, 2004 - p. 62)

Diversos autores concordam em dizer que existe recuperação de lesão neural
para nervos periféricos. A plasticidade regenerativa ou recuperação celular após
lesões, consiste no recrescimento dos axônios lesados, sendo forte no sistema
nervoso periférico facilitada por células gliais principalmente as de schwann que
compõem o microambiente dos tecidos do corpo, diferentemente do sistema
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nervoso central onde a regeneração é bloqueada por um outro tipo de neuroglias, os
oligodendrócito. (LENT, 2005; PURVES et. al. 2005; LUNDY-EKMAN, 2004)
As lesões sensório-motoras causadas pela hanseníase, no entanto, não
permeiam lesões em nível de córtex cerebral e sim agressões de natureza
intrínseca causadas pela presença do bacilo e reação inflamatório em troncos
neurais dos nervos periféricos, processo conhecido como neuropatia (BRASIL B,
2008). De acordo com Purves, et. al. (2005), lesões traumáticas, interrupções de
suprimento sanguíneo e doenças neuro-degenerativas podem causar lesões em
axônios de nervos periféricos ou de corpos celulares neuronais e de sinapses de
circuitos neuronais mais complexos do encéfalo e da medula espinhal.
As lesões de nervos periféricos, de acordo com Ferreira (1999) ocorrem de
três formas a neurotimese que ocorre apenas uma interrupção da condução
nervosa por lesão exclusivamente na bainha de mielina do nervo, axonotmese
onde ocorre uma reação em duas fases que a primeira envolve a desintegração do
axônio e a quebra da baínha de mielina, concordando Lundy – Ekman (2004)
denomina este processo como degeneração Walleriana, e posteriormente na
segunda fase é o processo de regeneração (reinervação) da continuidade do axônio
e seu órgão terminal e neurotmese que ocorre perda de continuidade de todo o
tronco nervoso com recuperação muito difícil, pois um grande número de neurônios
não sobrevive.
Quando nervos periféricos sofrem uma lesão, os axônios lesionados
regeneram-se vigorosamente e podem crescer novamente ao longo de distâncias
que podem chegar a muitos centímetros. Sob circunstâncias favoráveis esses
axônios podem também estabelecer novamente conexões sinápticas com seus
alvos na periferia e Lundy-Ekman (2004) complementa quando diz que o
crescimento de novo de um axônio é denominado brotação e que pode ocorrer de
duas formas a colateral quando alvo denervado é reinervado por ramos do axônio
intacto, e regenerativo – funcional que ocorre principalmente com nervos periféricos
em função da produção do fator de crescimento do nervo que é estimulado pelas
células Glia mais especificamente pelas chamadas células de Schwann, como foi
dito anteriormente.
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5 METODOLOGIA

O presente trabalho traz uma pesquisa aplicada e faz uma abordagem
qualitativa do problema exposto. De acordo com o objetivo possui caráter
exploratório utilizando como procedimento técnico um levantamento bibliográfico
que relacionou o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) por
meio de recursos digitais ou o espaço virtual que utiliza jogos eletrônicos com
dispositivos de controle, com o processo reabilitativo em pacientes acometidos por
hanseníase, classificados com grau II de incapacidade física, segundo critério de
Avaliação de Grau de Incapacidades Físicas recomendados pelo Programa
Nacional de Controle de Hanseníase da Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde.
Com o objetivo de analisar o uso dessas tecnologias foi implantado um
ambiente virtual utilizado pelo público alvo desta pesquisa em uma unidade de
referencia no atendimento a portadores de hanseníase no município de Campos dos
Goytacazes estado do Rio de Janeiro, denominado Programa Municipal de
Eliminação de Hanseníase - PMEH em acordo e com autorização por parte do
coordenador deste órgão público concedida em 28 de dezembro de 2012 que
consta anexo. O público eleito para ser o grupo de pesquisa foi composto por
pacientes acometidos de Hanseníase com grau II de incapacidade física, segundo
classificação do Ministério da Saúde, portadores de sequelas em extremidades de
membros superiores e ou inferiores com lesões tróficas, garras em dedos e
reabsorção óssea e ou contraturas.

5.1 Critérios para seleção da amostra

Foi feito o planejamento que seguiu o seguinte roteiro:
1. Pacientes em tratamento com PQT (Poliquimioterápico) e ou para quadro
reacional da doença, independente de sexo ou idade;
2. Pacientes portadores de grau II de incapacidade física que já haviam feito
ou estavam em tratamento Fisioterapeutico;
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3. Que apresentassem sequelas motoras em extremidades de membros
superiores e ou inferiores com lesões tróficas, garras em dedos e
reabsorção óssea e ou contraturas;
4. Pacientes que pudessem se deslocar até o referido centro de atendimento
e que deambule com sucesso mesmo que com auxilio de muletas;
5. Mediante aceite e assinatura de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Em cumprimento ao primeiro e segundo critérios de eleição, foi feito um
levantamento dos pacientes em tratamento fazendo uso do PQT (denominados,
neste órgão, de pacientes dia a dia) e ou paciente que já haviam concluído o ciclo
de tratamento porém apresentavam quadros reacionais da doença chegando a um
total de 42 (quarenta e duas) pessoas portadoras de Grau II de incapacidade física.
Após avaliação individualizada dos prontuários destes pacientes foram
excluídos inicialmente 8 (oito) pessoas que não haviam se submetido a tratamento
fisioterapêutico, não cumprindo o segundo critério, somando 34 (trinta e quatro)
pessoas. Cumprindo o terceiro critério de eleição, foram excluídos mais 13 (treze)
pacientes por apresentarem apenas lesões traumáticas em pele. Com um
quantitativo de 21 (vinte e um) pacientes passamos a cumprir o quarto item
excluindo assim mais 10 pacientes que não poderiam deambular ou se deslocar ao
centro de referencia. Restando 11 (onze) indivíduos para amostra, passamos a
fazer contato telefônico convidando para consulta inicial que foi explicado o projeto
nesta oportunidade. Nesta fase já com contato pessoal com os selecionados foi feito
o convite a participar da pesquisa onde dois se negaram a participar. Chegamos a
quantidade de nove pessoas que cumpriram o quinto critério inseridos como
amostra de pesquisa como demonstra o gráfico abaixo.

62

Gráfico 1 – determinação de amostra

5.2 Instrumento da pesquisa

Esses foram entrevistados utilizando formulário proposto como instrumento
que continha algumas opções de resposta sendo permitido ao entrevistado a
escolha de uma única opção. Além do formulário de entrevistas os sujeitos da
pesquisa preencheram uma ficha com dados pessoais e característica de
informação de idade, gênero, se possui filhos, grau de instrução, profissão, média
salarial.
Como instrumento da pesquisa foi utilizado entrevista direta através de um
formulário que segue o modelo Likert (questionário 1), que consta anexo, composto
por 11 (onze) questões fechadas com cinco opções de resposta visando avaliar o
conhecimento sobre seu caso clínico e sua motivação para o tratamento, outras 18
(dezoito) questões fechadas com seis opções de resposta que objetivam conhecer o
grau de limitações que cada indivíduo apresenta e 1 (uma) questão aberta e direta.
Com o instrumento de pesquisa, foi analisada a evolução no tratamento desses
indivíduos nos aspectos emocionais, motivacionais e sua adaptação ao uso de
novas tecnologias, sendo aplicado inicialmente para se analisar seu comportamento
diante das técnicas habituais de tratamento. Mediante a aplicação desta entrevista
passamos a aplicação do projeto.
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5.3 Desenvolvimento das atividades de pesquisa

Foi elaborado e implantado um ambiente virtual dentro do setor de fisioterapia
do PMEH, composto por um console (jogo eletrônico) chamado X-BOX 360 da
Microsoft associado ao uso de Kinect que é um equipamento de captação de
movimentos corporais e um televisor de 29 polegadas para transmitir as imagens e
promover o principio de imersão no ambiente virtual. Pelo televisor se vê os
movimentos realizados pelos pacientes durante os jogos. Foram utilizados dois
jogos o Kinect Adventures composto por 5 modalidades – Salão de ricochetes,
Vazamentos, Bolhas especiais, Cume dos reflexos e Corredeiras, cada um deles
utilizados duas vezes durante o projeto e o jogo Kinct Joy Ride um jogo que simula
dirigir um automóvel de corrida que realizas diversas manobras, que foi utilizado em
quatro oportunidades. A atividade teve uma duração de vinte minutos sendo
utilizadas duas modalidades por encontro e repetindo-se uma série de três vezes
cada modalidade e neste período os pacientes interagiam com o ambiente proposto
respondendo as necessidades deste ambiente.
Esta atividade foi realizada duas vezes semanais durante os dias 24 de
outubro a 07 de dezembro de 2012 somando o máximo de 10 encontros para cada
indivíduo.
Durante o período de aplicação da pesquisa dos 9 (nove) participantes 4
(quatro) não concluíram a pesquisa sendo concluída com 5 (cinco) pacientes, como
demonstra o gráfico que segue.
As baixas durante a aplicação se deram por motivos variados e seguem
abaixo e demonstrados no gráfico 2.
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Concluintes e Não Concluintes da Pesquisa
1
1

Concluintes da pesquisa
Óbito

5

Mudança de Município
1

Acamação
Desistência

1

Gráfico 2 – Participantes da pesquisa

- Um por óbito durante a pesquisa em função de complicações em seu estado
geral evoluindo para internação, septicemia e óbito.
- Um por falecimento de um familiar que em função disto mudou-se para o
município do Rio de Janeiro a cerca de 300 KM do local da pesquisa inviabilizando a
continuação.
- Um por alteração vascular em membros inferiores em complicações do
quadro reacional da doença e pela Diabetes, o que levou a dificuldades de
deambulação.
- Um por abandono não sendo possível fazer contato.
Posteriormente ao desenvolvimento das atividades, aplicamos um segundo
questionário, também do modelo Likert (questionário 2 – anexo), composta também
por cinco opções de resposta, confrontando as respostas fornecidas no questionário
1, cumprindo o terceiro objetivo específico deste trabalho, e uma pergunta aberta
também diferente como consta anexo, e assim pudemos analisar o tratamento
utilizando os recursos digitais, confrontando assim os resultados.
Os sujeitos foram informados do objetivo da pesquisa e após sua autorização
em participar da mesma, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido,
concordando com a realização da pesquisa, sendo esclarecimento que as
informações por eles fornecidas, são de cunho acadêmico e seriam mantidas em
sigilo não sendo identificado nesta obra. (Anexo I)
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta fase da pesquisa procurou-se confrontar o modelo de tratamento
convencional aplicado aos portadores de grau II de incapacidades utilizado em
rotina terapêuticas a inserção do uso da tecnologia pela implantação do ambiente
virtual e também observar, de acordo com os objetivos, o conhecimento do sujeito
da pesquisa sobre seu estado de saúde e grau de consciência das incapacidades.
Inicialmente buscamos observar o grau de conhecimento e consciência das
incapacidades físicas por parte dos sujeitos da pesquisa conforme demostrados nos
gráficos. Cada gráfico apresenta os resultados de cada questão presente no
instrumento de pesquisa, com suas análises.

6.1 Analisando dados exclusivos da coleta inicial

A gráfico 3 é composto pelas três primeiras questões do instrumento da
pesquisa e apresenta o grau de envolvimento do doente com a doença em conhecer
as características e meios de transmissão da doença bem como as complicações de
seu estado clínico que está sujeito resultando em sequelas que apresentam.
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Gráfico 3 – Conhecimento sobre a doença e consciência sobre seu estado clínico.

Observamos inicialmente que 60% dos participantes consideram conhecer a
doença e ter consciência de seu estado de saúde acompanhado de 40% que
afirmam conhecer os meios de transmissão. Temos, portanto uma amostra de 40%
formada por indivíduos que afirmam desconhecer a doença e mecanismos de
transmissão e que não possuem uma concreta consciência de seu estado de saúde.
De acordo com Brasil (2008 a) todos os pacientes precisam conhecer sua
doença e saber como tratá-la corretamente e nos alerta ao fato de que à informação
é fundamental no processo de prevenção de deformidades e incapacidades e ainda
que 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.
Esta mesma obra nos orienta que a partir do diagnóstico, o paciente deverá
ser informado, orientado e esclarecido sobre a patologia que apresenta. Em todos
os momentos, devemos valorizar seus conhecimentos e crenças, procurando
adequá-los aos conceitos atuais.
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As tecnologias da informação possuem importante papel neste processo
como instrumento multiplicador dessas informações. Como afirmam Souza e Gomes
(2008) a grande contribuição das tecnologias de informação e comunicação é que,
ao mesmo tempo em que elas rompem as barreiras espaço-temporais,
possibilitando a comunicação à distância e em tempo real de múltiplos sujeitos
geograficamente dispersos, fornecem estruturas técnicas para a comunicação e o
acesso à informação. Este fato pode ajudar a desconstruir a questão do preconceito
e isolamento dos portadores.
Nos indivíduos estudados nesta pesquisa, por portar grau II de incapacidade
no diagnóstico, apresentam maior risco de desenvolver incapacidades e
deformidades e por recomendação de diversos autores esses grupos necessitam
aprender a realizar práticas diárias de autocuidados individualmente ou em grupos
de ajuda mútua, como sua parcela de comprometimento no processo de prevenção.
Podemos ainda observar que 60% dos entrevistados consideraram seu
estado de saúde grave e por portarem grau II de incapacidades com sequelas
importantes pode-se considerar que realmente o são. Corroborando com essas
informações, Brasil (2008 a) nos mostra que muitos pacientes com sequelas graves
ou definitivas consideram-se doentes, pois necessitam de cuidados e tratamentos.
Eles não podem trabalhar e precisam do benefício da previdência social, onde são
considerados inaptos ou incapazes. Observa-se também que 40% dos entrevistados
não se consideram graves, pois apesar de portarem incapacidades, realizam suas
AVD’s (Atividades de vida diária) de forma adaptada e com sucesso.

6.2 Confronto entre dados iniciais e finais

Nesta fase da pesquisa buscamos monitorar o desenvolvimento e evolução
do participante da pesquisa sobre as crenças, autoconhecimento, grau de interesse
e motivação sobre a nova proposta de uso da tecnologia do ambiente virtual,
comparando as respostas no inicio e ao final da pesquisa.
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A gráfico 4 nos mostra o grau de conhecimento pelo portador de hanseníase
sobre seu tratamento e forma de cura.

Gráfico 4 - conhecimento pelo portador de hanseníase sobre seu tratamento e meio de cura

Podemos observar uma leve inversão no que se refere à crença de
eliminação da doença por meio do uso do medicamento (PQT – Poliquimioterápico),
evoluindo de 40% para 60% os entrevistados que confiam na cura pela eliminação
do bacilo apesar da manutenção das sequelas. Embora os medicamentos utilizados
sejam antigos e com graves efeitos colaterais, favorecendo o abandono do
tratamento a PQT tem mostrado ser bastante eficaz, e que ainda milhares de
pessoas acometidas por essa doença se não tratada, pode adquirir danos
progressivos à pele e aos nervos, além da atrofia muscular e da incapacidade
permanente (BOECHAT e PINHEIRO, 2012).
Podemos ver ainda que 40% dos sujeitos da pesquisa resistem à ideia de
cura da doença em função das sequelas presentes. Corroborando com estes dados
apresentados Brasil (2008 c) afirma que há dificuldades por parte dos pacientes em
acreditar que estão curados, quando eles se encontram diante de problemas, tais
como: as mãos que apresentam com garras ou ferimentos, o pé paralisado e
apresentando úlceras (feridas) constantes entre outras sequelas. Ele orienta que as
atividades de prevenção e tratamento de incapacidades físicas não podem ser
dissociadas do tratamento. A PQT e o autocuidado fazem parte do tratamento.
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No gráfico 5 observamos o grau de consciência dos pacientes sobre suas
limitações uma vez que todos apresentam incapacidades.

Gráfico 5 – Consciência de suas limitações e incapacidades.

Percebe-se que há, por parte dos participantes da pesquisa, uma maior
consciência de suas limitações quando utilizamos movimentos de maior rotina no
dia a dia os quais são sempre solicitados em um ambiente virtual. Percebemos
através dos relatos dos sujeitos entrevistados que no ambiente doméstico o
portador das sequelas tende a adotar uma postura de defesa contra a dor (postura
antálgica) restringindo a realização de tarefas e até mesmo com o intuito de
manutenção do autocuidado, o que não ocorre em um ambiente virtual quando para
realizar as atividades propostas nos focamos nos objetivo da tarefa e não nas
sequelas presentes, caracterizando o aspecto de imersão como citado no capítulo 2
p. 20 deste trabalho.
Segundo Cardoso et al. (2004) a exploração da Realidade Virtual (RV)
apresenta inúmeras vantagens de uso em relação a outras tecnologias. Esta provê
uma interface que gera um alto nível de motivação, permite a observação de cenas
em diferentes distâncias e ângulos. Oferece oportunidades de vivências das
situações de maneira individualizada, encoraja a participação ativa do usuário,
permite a participação de pessoas com incapacidades físicas ou mentais e
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disponibiliza recursos para que o usuário pratique procedimentos que serão
realizados posteriormente no mundo real.
Concordando Costa (2000) afirma que a Realidade Virtual pode ampliar as
possibilidades terapêuticas das abordagens tradicionais, pois facilita o acesso a
exercícios que estimulam variadas habilidades, sejam cognitivas ou motoras,
através de ambientes virtuais, que possibilitam associações mais diretas com as
tarefas da vida diária.
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A gráfico 6 demostra a percepção por parte dos entrevistados sobre a
evolução de seu estado físico inicial e final confrontado o tratamento proposto pela
utilização do ambiente virtual em relação ao praticado anteriormente.

Você percebe melhora em seu quadro até o momento ?
4,5

80%

4
3,5
3

60%

2,5
Inicial

2
1,5
1

Final
20%

20%

0,5

20%

0

0
Sim,
plenamente

Sim,
parcialmente

0

Não tenho
opinião

0

0

Não,
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0
Não,
plenamente

Gráfico 6 - Consciência de evolução do aspecto físico de incapacidade

Observamos através da avaliação inicial que 20% dos entrevistados, apesar
de estar em tratamento para reabilitação física, não conseguiram perceber uma
evolução efetiva em seu quadro clínico. Este fato pode estar relacionado com o
autocuidado nas práticas de AVD’s tão importante e destacado pelos profissionais
que atuam com a hanseníase como consta na análise da figura anterior.
Como destacado por Costa (2000) e citado anteriormente (Cap. 2 p. 19) a
certeza de estar em um ambiente seguro, isento de possíveis prejuízos físicos como
o apresentado no ambiente virtual, a imersão e envolvimento do indivíduo na tarefa,
potencializa as possibilidades de movimento ampliando a percepção de suas
capacidades e apoiando esta característica. Brasil (2000 a) afirma que é importante
que as pessoas aprendam a reconhecer seus próprios resultados, e os profissionais
de saúde podem ajudá-las, repassando alguns indicadores de avaliação que
mostrem os benefícios que cada um pode obter quando cuida de si com dedicação.
Observou-se que na entrevista final a totalidade dos participantes considerou
o fato de ter evoluído positivamente em seu quadro.
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Os gráficos 7, 8 e 9 representam a percepção por parte dos entrevistados ao
grau de importância da reabilitação física considerados por eles e a motivação para
a manutenção desta prática.

Gráfico 7 – Crenças na melhora exclusivamente pelo uso de fármacos.

Podemos observar que após a realização da pesquisa 100% dos
participantes perceberam que as sequelas presentes não poderiam ser minimizadas
exclusivamente com o uso de fármacos ocorrendo uma evolução de 20% quando
comparada a pesquisa inicial. Tais dados demostram a importância da prática de
atividades de reabilitação. Ressaltamos que essas práticas aumentam a percepção
do indivíduo em relação a seu grau de consciência frente as sequelas resultantes da
hanseníase.
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Gráfico 8 – Confronto entre a importância dada pelos entrevistados para as práticas de reabilitação.

No gráfico 8 percebemos que praticamente não houve alteração na crença e
importância dada pelo entrevistado quanto ao processo de reabilitação. Tanto
inicialmente quanto ao final da pesquisa todos atribuíram à fisioterapia uma
importância substancial no tratamento para as incapacidades. Esse dado nos
remete a questão analisada anteriormente quando relatou não crer que as sequelas
poderiam ser minimizadas exclusivamente pelo uso de fármacos dando assim
importância a fisioterapia como recurso terapêutico.
Observamos um aumento de certeza parcial para a plena na atividade
realizada pela reabilitação de 40% para 100% respectivamente considerando um
aumento de 60%.
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Gráfico 9 – Demonstra a satisfação pelo tratamento realizado

Podemos perceber um aumento substancial na motivação para a reabilitação
através da inserção da tecnologia da informação e comunicação. Inicialmente
apenas 40% dos entrevistados afirmaram uma satisfação plena com o método
utilizado e outros 40% parcialmente, destacando-se o fato de 20% da amostra
declarar não estar satisfeita com o tratamento aplicado e a partir daí observa-se
uma evolução para 100% da amostra que declararam na pesquisa final uma
satisfação plena no tratamento realizado por esta inserção.
Esta analise nos permite observar a importância de se buscar novas
possibilidades de tratamento e corroborando, como citado anteriormente (p. 21),
Cardoso et al. (2004) relata sobre a possibilidade e nova realidade de integração
entre os procedimentos da área médica com a utilização de computadores para
treinamento

e reabilitação física. Costa (2000) também concorda com essa

contribuição fornecida pelos computadores para a prática nos procedimentos de
reabilitação como citado também (p. 21).
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O gráfico 10 demostra a aceitação e crença quanto à utilização da tecnologia
como método eficaz na reabilitação por parte dos participantes da pesquisa.

Gráfico 10 – Aceitação e crença quanto à contribuição dos jogos eletrônicos na reabilitação física.

Em comparação ao que se pode apurar por meio do instrumento de pesquisa
observa-se inicialmente que 60% dos entrevistados não acreditavam que este
método pudesse contribuir no seu processo de reabilitação com negativa plena
sobre o uso do ambiente digital como instrumento de reabilitação, porém observa-se
que após a utilização do método ocorreu um aumento de 40% resultando na
totalidade dos participantes.
Costa (2000) citando diversos autores nos alerta para o fato de que a imersão
em um mundo virtual nos permite construir conhecimentos a partir de uma
experiência direta e não de uma descrição de experiências e complementa dizendo
novamente que isto ocorre pela característica que permite a geração de sensações
no usuário, residindo aí um diferencial verdadeiro entre as interfaces do ambiente
real e virtual pela sensação de se estar dentro do ambiente virtual.
É importante lembrar que neste ambiente há toda um preparo transmitindo ao
usuário uma maior segurança durante a realização das tarefas o que nem sempre é
possível observar em um ambiente real durante a execução das AVD’s (Atividades
de vida diária)
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O gráfico 11 trata de uma questão aplicada exclusivamente no questionário
inicia e corrobora com este dado, onde se pode relacionar esta não crença inicial
observada pela figura anterior ao fato de 60% dos participantes da pesquisa não
terem tido, até o momento da aplicação do questionário, contado com jogos
eletrônicos, o que inviabiliza a percepção de possibilidades contidas no ambiente
virtual.

Gráfico 11 – Quanto à utilização prévia de jogos eletrônicos.

Observa-se que após a utilização do ambiente virtual no processo de
reabilitação a totalidade dos participantes da pesquisa aderiu à utilização do método
como instrumento para contribuir em sua reabilitação física como demostra o gráfico
12 do subitem a seguir.
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6.3 Analise dos dados da entrevista final

Neste gráfico12 observa-se a adesão dos participantes ao tratamento
proposto com a utilização do ambiente virtual para fim reabilitativo.

Gráfico 12 – Demonstra a aceitação ao uso de novas tecnologias ao tratamento

Fica claro a grande aceitação por parte dos pacientes, que com 100% das
respostas, afirmam com plena certeza de que gostariam de manter a atividade
utilizando recursos tecnológicos em seu processo de reabilitação. Percebemos este
fato quando confrontamos as respostas fornecidas pelos participantes da pesquisa
nas questões abertas contidas no questionário inicial e final.

6.4 Análise das questões abertas.

Foram aplicadas duas questões abertas que possuem relação mutua uma no
questionário inicial que pergunta: Você acredita que utilizar os jogos eletrônicos em
sua casa pode auxiliar no tratamento das incapacidades físicas provocadas pela
hanseníase? E a questão final que pergunta: Qual é a sua opinião sobre o uso de
jogos eletrônicos como recurso para a reabilitação?
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Analisando a questão inicial confirmamos o que foi demonstrado no gráfico
10, onde dois pacientes afirmaram acreditar no benefício desta tecnologia e
observando o gráfico 11 podemos ver que esses mesmos dois pesquisados já
haviam feito uso desse recurso tecnológico em momentos de lazer o que demonstra
já ter experimentado o ambiente virtual e pelo relato inicial do primeiro deles
podemos confirmar quando diz: “Sim, porque distrai a mente. Ajuda a estimular os
nervos”. O segundo paciente tem uma opinião mais relacionada com as sequelas
que porta e diz: “Sim, porque exercita a mão”.
Confirmando o exposto pelo gráfico 11, podemos ver três sujeitos da
pesquisa que possuem opinião contrária aos anteriores, com relatos negativos em
resposta a questão inicial e encontramos dois deles com o mesmo discurso de
dificuldade em função do manejo do controle para os jogos, e mais um pesquisado
que diz: “Não, o manejo das alavancas não dá, porque eu nunca botei a mão nisso”.
Observamos nas respostas negativas que os pesquisados associam os jogos
eletrônicos ao manejo de controles o que, pelo conhecimento dos mesmos, é
praticado normalmente. Esta pesquisa, no entanto, lançou mão de uma atividade
que não utiliza manetes e sim sensores que captam os movimentos corporais
possibilitando torna-los mais livres e amplos.
Observamos na questão aberta da pesquisa final, um relato comum a todos
os participantes quando através de suas falas confirmam o que foi analisado no
gráfico 12. Dentre as respostas chama a atenção três delas que segue abaixo:
Resposta 1: “Muito bom, melhor do que aqueles exercícios de antes. Tô me
sentindo mais leve, o corpo mais fácil de mexer. Dá pra comprar esse jogo pra usar
em casa”?
Resposta 2: “Acho Bom. O bom é se eu tivesse em casa este aparelho para
poder melhorar, porque eu sabia que tinha que fazer aquilo todo o dia e melhorar da
sequela com o movimento”.
Resposta 3: “Muito bom. Essencial. É uma forma de você trabalhar o membro,
sem uma coisa, assim, chata, é uma coisa divertida e que traz um benefício”.
Encontramos nas respostas uma vontade de continuidade do método
inclusive com uso domiciliar, o que demonstra a aceitação e maior motivação com o
tratamento aplicado e o desenvolvimento do caráter volitivo quanto ao uso do
recurso tecnológico.

79

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho de analisou como uso da Tecnologia da Informação e
Comunicação através de Recursos Digitais pode contribuir como ferramenta para a
evolução no processo de reabilitação em pacientes com sequelas hansênicas
classificados com grau 2 de incapacidade física.
Constatamos pela pesquisa que apesar de ser uma doença milenar e
endêmica em nosso país mesmo com tantos avanços no campo da ciência e
tecnologias ainda não conseguimos erradicar este mal de nossa sociedade e que
podemos lançar mão desses recursos na reabilitação física dos pacientes
portadores de grau 2 de incapacidade física como sequela da hanseníase.
Os recursos das TIC’s – Tecnologias da Informação e Comunicação são
indispensáveis e fundamentais em todos os aspectos na sociedade atual. Hoje são
muito utilizados, pela ciência da saúde, como métodos de pesquisas de novos
fármacos e em procedimentos de grande complexidade inclusive em cirurgias a
distancia. Neste trabalho tivemos a oportunidade de experimentar um novo método
que agrega ao processo de reabilitação formas mais lúdicas e estimulantes, e
através desse aspecto inovador verificamos o aumento do envolvimento e adesão
ao tratamento.
Um aspecto interessante que nos chamou a atenção no decorrer da pesquisa
foi o fato de que, apesar de se repetir no ambiente virtual os mesmos movimentos
aplicados pelo método convencional, único método realizado atualmente no
processo de reabilitação, neste ambiente percebemos uma maior entrega e
despreocupação por parte dos sujeitos na realização das tarefas pelo foco dado ao
objetivo dos jogos, o que contribui para tornar a atividade mais lúdica e mais
prazerosa aos sujeitos, apesar do tratamento traumático a suas incapacidades.
Podemos

associar esta

entrega

e

envolvimento

pelo

objetivo

dos

participantes da pesquisa em obter um bom resultado nos jogos propostos,
acumulando pontos e vencendo as provas e desprendido da realidade que o
envolve o que caracteriza o aspecto da imersão no ambiente virtual caracterizando
assim o aspecto dimensionamento do que é real e virtual.
No presente estudo não foi objeto de pesquisa mensurar a evolução física
dos participantes, porém é notório o acentuado aumento do grau motivacional e
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volitivo dos participantes da pesquisa em relação ao uso do ambiente virtual e
também a adesão e participação do grupo pesquisado desenvolvendo o interesse
em manter o método como recurso terapêutico.
As técnicas utilizadas atualmente apresentam grande importância na
manutenção e evolução positiva das complicações físicas presentes e atuam
diretamente nas principais queixas dos portadores de sequelas, por desenvolver em
articulações e músculos atividades de caráter bem específico, porém confrontandoas com o uso do ambiente virtual podemos observar que eles não se anulam um ao
outro e sim promovem mútuo apoio para enriquecer ainda mais o arsenal
terapêutico no combate as sequelas hansênicas presentes nos portadores de grau 2
de incapacidade física.
Consideramos importante a inserção das (TIC’s) Tecnologias da Informação
e Comunicação por meio do ambiente virtual no processo de reabilitação
fornecendo uma grande contribuição para os métodos já utilizados atualmente.
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ANEXOS I
Formulário da pesquisa
Nome:______________________________________________________________
D.N.:_____________________Idade:___________Sexo:_____________________
Data da entrevista: ____/____/____ Entrevistador: __________________________
Diagnóstico principal em hanseníase: (especifique)__________________________
GI: _____________________________________
PROFISSÃO: ___________________________ SITUAÇÃO ATUAL: ____________
ESCOLARIDADE:_____________________________________________________
MÉDIA SALARIAL: ___________________________________________________
Outras condições médicas que afetam as atividades diárias:
___________________________________________________________________
(ex., diminuição de ADM de quadril, dor nas costas, problemas em ombro ou joelho, trauma em mão...)

Uso de adaptação/órtese:
___________________________________________________________
(ex., óculos, cadeira de rodas, bengala ou andador, muletas, tutor, splints, talheres adaptados, instrumentos de
trabalho adaptados, luvas ou panos, calçado especial, etc.)

Observações:

Não
parcialment
e
Não
plenamente

Sim
plenamente

Questões

Sim
parcialment
e
Não tenho
opinião
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1. Você conhece a hanseníase?
2. Você conhece as formas de transmissão da doença?
3. Você considera seu estado de saúde grave?
4. Você acredita que somente o tratamento medicamentoso
pode eliminar a doença?
5. Você percebe melhora em seu quadro até o momento?
6. Você tem alguma sequela da hanseníase?
7. Você acredita que as sequelas provocadas pela doença
podem ser minimizadas somente com o uso dos
medicamentos?
8. Você considera importante a atividade física
desenvolvida pela fisioterapia para sua reabilitação?
9. Você gosta do tratamento de reabilitação realizado hoje?

1. Consegue realizar todas as suas tarefas em
casa?
2. Consegue realizar todas as suas tarefas no seu
local de trabalho?
3. Você se senta ou agacha no chão?
4. Você anda sozinho pela rua?
5. Você anda sobre chão irregular?

Eu não
preciso fazer
isso
Eu
fisicamente
não consigo
Eu evito por
causa do risco

Difícil mais
consigo

Fácil

Questões

Muito fácil

10. Você já fez uso de jogos eletrônicos em seus momentos
de laser?
11. Você acredita que o uso de jogos eletrônicos pode
contribuir no tratamento para sua reabilitação?
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6. Você anda distâncias mais longas? ex., mais que
30 minutos
7. Você lava seu corpo todo? (usando sabão,
esponja, jarra; de pé ou sentado)
8. Você corta as unhas das mãos ou dos pés? ex.,
usando tesoura ou cortador
9. Você trabalha com ferramentas? ex., ferramentas
que você segura com as mãos para ajudar a
trabalhar
10. Você carrega objetos ou sacolas pesadas?
11. Você levanta objetos acima de sua cabeça?
12. Você cozinha?
13. Você abre/fecha garrafas com tampa de rosca?
14. Você abre vidros com tampa de rosca?
15. Você mexe/manipula objetos pequenos? ex.,
moedas, pregos, parafusos pequenos, grãos,
sementes
16. Você usa botões?
17. Você apanha pedaços de papel, mexe com
papel/coloca papel em ordem?
18. Você apanha coisas do chão?

Você acredita que utilizar os jogos eletrônicos em sua casa pode auxiliar no
tratamento das incapacidades físicas provocadas pela hanseníase? (Justifique)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXOS II
Formulário da pesquisa
Nome:______________________________________________________________
Data da entrevista: ____/____/____ Entrevistador: __________________________

Não
parcialment
e
Não
plenamente

Sim
parcialment
e
Não tenho
opinião

Questões

Sim
plenamente

Observações:

1. Você acredita que somente o tratamento medicamentoso
pode eliminar a doença?
2. Você tem alguma sequela da hanseníase?
3. Você percebe melhora em seu quadro até o momento?
4. Você acredita que as sequelas provocadas pela doença
podem ser minimizadas somente com o uso dos
medicamentos?
5. Você considera importante a atividade física desenvolvida
pela fisioterapia para sua reabilitação?
6. Você gosta do tratamento de reabilitação realizado hoje?
7. Você acredita que o uso de jogos eletrônicos pode
contribuir no tratamento para sua reabilitação?
8. Você faria uso dos jogos eletrônicos como forma de
tratamento para sua reabilitação?

Qual é a sua opinião sobre o uso dos jogos eletrônicos como recurso para a
reabilitação?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXOS III
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ANEXOS VI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde
Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: O
USO DO RECURSO DIGITAL NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES HANSÊNICOS,
que tem como objetivos: Analisar como uso de Recursos Digitais pode contribuir como
ferramenta para a evolução no processo de reabilitação em pacientes com seqüelas hansênicas
classificados com grau II de incapacidade física. Este é um estudo baseado em uma abordagem
qualitativa, utilizando como método de caráter exploratório. A pesquisa terá duração de
aproximadamente 2 meses, com o término previsto para o mês de Novembro.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será
divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar
determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído de
forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados
divulgados em eventos e/ou revistas científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder
qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus
dados, como também na que trabalha.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a
forma de um questionário. O questionário de entrevista será arquivado para posterior transcrição
– que será guardado por cinco (05) anos e incinerada após esse período.
Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos de
qualquer natureza relacionada a sua participação. O benefício relacionado à sua participação será
de aumentar o conhecimento científico para a área de reabilitação e Saúde Coletiva.
Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável, e
demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação,
agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!

Dra. Rosalee Santos Crespo Istoe

Júlio César dos Santos Boechat

Nome do Orientador

Nome do Orientando

Pesquisador Principal - UENF
Tel. (22) 2739-7179
E-mail: rosaleeistoe@gmail.com

Mestrando em Cognição e Linguagem - UENF
Tel: (22) 9824-2898
E-mail: julioboechat@yahoo.com.br

Campo dos Goytacazes, 01 de setembro de 2012.

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer
qualquer punição ou constrangimento.
Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________
(assinatura)

