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RESUMO 

CABRAL, A. M. F. Avaliação da Autoestima e Qualidade de Vida dos Filhos 
Separados pela Hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte. 2016. 81 fls. 
Tese (Doutorado em Enfermagem na Atenção a Saúde) – Centro de Ciências da 
Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 
 
A Hanseníase é apresentada como uma das doenças mais antigas da história da 
humanidade, marcada pelo estigma, preconceito e exclusão social, causando no 
passado o isolamento compulsório de seus portadores e afastamento total ou parcial 
do vínculo familiar, ficando os filhos privados desse convívio, confinados e criados 
em preventórios/educandários. O objetivo geral foi avaliar a autoestima e a 
qualidade de vida dos filhos separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande 
do Norte. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa realizado 
com 60 sujeitos, localizados a partir do cadastro do Movimento de Reintegração das 
Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) Potiguar. Utilizou-se questionário 
sócio demográfico, Escala de autoestima de Rosenberg e Medical Outcomes Study 
36 – item Short Form (SF-36). O projeto de pesquisa foi aprovado sob o número 
1.047.792 pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN. Os dados obtidos foram 
analisados no programa SPSS 20.0, com avaliação consistência interna das escalas 
e teste de normalidade. Realizaram-se análises descritiva e inferencial nos 
cruzamentos das variáveis com testes não-paramétricos, Qui-quadrado, U de Mann-
Whitney, Friedman e correlação de Spearman e adotado p<0,05. Os resultados 
foram organizados em dois artigos. No primeiro, destacam-se o perfil 
sociodemográfico por sexo feminino, faixa etária de adultos e idosos, ensino 
fundamental, casados, renda entre 1 a 3 salários mínimos, casa própria, dona de 
casa e aposentados. A qualidade de vida foi considerada boa, significando melhor 
nos domínios dos aspectos sociais (71,3), capacidade funcional (69,3), saúde mental 
(68,1), vitalidade (58,3), estado geral de saúde (57,1) e pior na limitação por 
aspectos emocionais (49,4), com diferença significativa (p= 0,002), entre os 
domínios avaliados. Os pesquisados apresentaram a qualidade de vida estável 
(35,0%) quando comparado com um ano atrás. No segundo artigo, destacam-se boa 
qualidade de vida no sexo masculino com diferença entre os domínios (p-valor < 
0,001) e melhores escores nos aspectos sociais, capacidade funcional e saúde 
mental e pior na limitação por aspectos físicos. No feminino, boa qualidade de vida 
(p-valor = 0,063) e com melhores escores nos domínios vitalidade, estado geral de 
saúde, dor e limitação por aspectos físicos e pior escore na limitação por aspecto 
emocional. Apenas o domínio no estado geral de saúde entre os sexos apresentou 
diferença, sendo melhor nas mulheres (p-valor= 0,015). Autoestima foi boa no geral, 
sendo um pouco melhor no masculino. Verificou-se correlações positivas e 
significantes entre os domínios da qualidade de vida e autoestima, sendo moderada 
nos aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, vitalidade, limitação por 
aspectos físicos e emocionais fracas no estado geral de saúde e dor, denotando-se 
que quanto melhor a autoestima melhor a qualidade de vida. Conclusão: Verificou-
se a existência de correlações positivas e significantes (p<0,05) entre os domínios 
da qualidade de vida e autoestima, refuta-se a hipótese nula, se aceita a hipótese 
alternativa, há correlação entre autoestima e a qualidade de vida dos filhos 
separados pela hanseníase no Estado Rio Grande do Norte.  
Descritores: Hanseníase; Filhos Separados: Enfermagem; Qualidade de Vida; 
Autoestima e Estigma. 



 

 

ABSTRACT 
 
CABRAL,A.M.F. Evaluation of Self-Esteem and Quality of Life of Children 
Separated by Leprosy in the State of Rio Grande do Norte. 2016. 81 fls. 
Dissertation (Doctorate in Nursing in Health Care) - Health Sciences Center, Federal 
University of Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

Leprosy is one of the oldest diseases in the history of mankind. It is profoundly 
marked by stigma, prejudice and social exclusion, causing compulsory isolation of its 
bearers and total or partial withdrawal from family ties. Children were confined and 
raised in preventorios / education centers. The general objective was to evaluate the 
self-esteem and quality of life of children separated by leprosy in Rio Grande do 
Norte. This is a descriptive study with a quantitative approach carried out with 60 
subjects, located from the register of the Movement of Reintegration of People 
Affected by Leprosy (MORHAN) Potiguar. A socio-demographic questionnaire, 
Rosenberg Self-Esteem Scale and the short-form health survey questionnaire (SF-
36) were used. The research project was approved under number 1,047,792 by the 
Institutional Review Board/UFRN. Data was analyzed in SPSS 20.0 program with 
internal evaluation of the scales and normality test. Descriptive and inferential 
analyzes were performed with correlation of variables on non-parametric tests, Chi-
square, Mann-Whitney U, Friedman and Spearman. Statistical significance was 
considering at p <0.05. Results are organized in two manuscripts. The first highlights 
the socio-demographic profile showing predominance of female sex, age group of 
adults and elderly, elementary school, married, income between 1 and 3 minimum 
wages, home, housewife and retirees. The quality of life was good. While it was 
better in social aspects (71.3), functional capacity (69.3), mental health (68.1), vitality 
(58.3), general health status (57,1), it was worst in emotional aspects (49.4) with 
significant difference (p = 0.002) among the evaluated domains. The participants 
presented stable quality of life (35.0%) when compared to a year ago. The second 
manuscript indicates a good quality of life in males with difference between domains 
(p-value <0.001) with better scores on social aspects, functional capacity, and mental 
health, but worse scores on physical aspects limitation. In females, good quality of 
life (p-value = 0.063) with better scores in domains of vitality, general health, pain 
and limitation by physical aspects, but worse scores in the limitation by emotional 
aspect. Only the general state of health domain presented differencebetween the 
sexes, being better in the women (p-value = 0,015). Self-esteem was good overall, 
being slightly better in male. There were positive and significant correlations between 
the domains of quality of life and self-esteem. Moderate correlations in social 
aspects, functional capacity, mental health, vitality, limitation by physical and 
emotional aspects. Poor correlations of poor general health and pain, showing better 
self-esteem relates to better quality of life. Conclusion: There were positive and 
significant correlations between the domains of quality of life and self-esteem (p 
<0.05). The null hypothesis was refuted, accepting the alternative hypothesis which 
proposes correlation between self-esteem and quality of life of children separated by 
leprosy in Rio Grande do Norte. 

Keywords: Leprosy; Separated Children: Nursing; Quality of life; Self-esteem and 

Stigma. 

 



 

 

RESUMEN 
 

CABRAL, A.M.F. Evaluación de la autoestima y calidad de vida de los niños 
separados de lepra en el estado de Rio Grande do Norte. 2016. 81 págs. Tesis 
(Doctorado en Enfermería en el Cuidado de la Salud) - Centro de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Natal de 2016. 
 
La lepra se presenta como una de las enfermedades más antiguas de la historia 
humana, y profundamente marcada por el estigma, el prejuicio y la exclusión social, 
lo que en el pasado, el aislamiento obligatorio de sus portadores y aclaramiento 
completo o parte de unión de la familia, haciendo que los niños privados de este 
convivencia y confinado y criado en preventorios / educandários. El objetivo general 
fue evaluar la autoestima y la calidad de vida de los niños separados por la lepra en 
Rio Grande do Norte. Se trata de un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo 
se realizó con 60 sujetos situados de catastro Movimiento de Reintegración de 
Personas Afectadas por la Lepra (MORHAN) Potiguar. Se utilizó cuestionario 
demográfico, Escala de autoestima y Rosenberg Medical Outcomes Study 36 - 
elemento Short Form (SF-36). El proyecto de investigación fue aprobado con el 
número 1047792 por el Comité de Ética de Investigación / UFRN. Los datos fueron 
analizados mediante el programa SPSS 20.0, para evaluar la consistencia interna de 
las escalas y la prueba de normalidad. El análisis descriptivo e inferencial en el cruce 
de las variables con pruebas no paramétricas, Chi-cuadrado, Mann-Whitney, de 
correlación de Spearman y Friedman y p adoptada <0,05. Los resultados fueron 
organizados en dos manuscritos. En la primera, se destaca el perfil 
sociodemográfico de las mujeres de edad y los adultos mayores, escuela primaria, 
casado, el ingreso de 1 a 3 salarios mínimos, casa, ama de casa y se retiró. La 
calidad de vida se considera bueno, y lo mejor en el campo de los aspectos sociales 
(71.3), la capacidad funcional (69,3), salud mental (68,1), vitalidad (58,3), salud 
general (57 , 1) y peor en el papel emocional (49.4), con una diferencia significativa 
(p = 0,002) entre las áreas evaluadas. Los encuestados mostraron una calidad de 
vida estable (35,0%) en comparación con hace un año. En el segundo manuscrito, 
que pone de relieve la calidad de vida en hombres con diferencia entre los dominios 
(p <0,001) y las puntuaciones más altas en la capacidad social, funcional y de salud 
mental y peor en la restricción de los aspectos físicos. En calidad de vida (p = 0,063) 
de las mujeres y con mejores puntuaciones en las áreas de la vitalidad, la salud 
general, el dolor y limitadas por físico, y lo peor puntuación en la restricción de 
aspecto emocional. Sólo el dominio de la salud en general entre los sexos era 
diferente, siendo mejor en las mujeres (p = 0,015). La autoestima era bueno en 
general, con un poco mejor en el varón. Hubo una correlación positiva y significativa 
entre los dominios de la calidad de vida y la autoestima, siendo moderada en la 
capacidad social, funcional salud mental, vitalidad, limitaciones de rol debido a los 
aspectos físicos y emocionales, y el mal estado de salud en general y el dolor, 
denotando- que cuanto mejor sea la autoestima mejor calidad de vida. Conclusión: 
Fue la existencia de correlaciones positivas y significativas (p <0,05) entre los 
dominios de la calidad de vida y la autoestima, refuta la hipótesis nula se acepta la 
hipótesis alternativa, existe una correlación entre la autoestima y la calidad de la vida 
de los niños separados por la lepra en Rio Grande do Norte. 
Descritores: La lepra; Los niños separados: enfermería; Calidad de vida; La 
autoestima y el estigma. 
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HOMENAGEM 

 

 

 

 

“Os requerentes falam da perseguição do Estado e da violência física 

e moral sofrida na infância. Há casos em que os pais se esconderam 

para não serem presos, contudo foram descobertos e isolados, tendo 

seus filhos afastados. Há relatos de maus tratos em alguns 

educandários e instituições com funções semelhantes. Sabemos que, 

infelizmente, algumas instituições responsáveis pelo cuidado e 

segurança de crianças e adolescentes, praticam diversos tipos de 

violência contra os mesmos. Não pretendemos generalizar o que 

ocorria nos Educandários e outras instituições, nem igualar todos os 

seus funcionários como atores de uma mesma conduta. Queremos 

sim demonstrar que houve casos em que injustiças aconteceram e 

devem ser, portanto, reconhecidas. Foram comuns os relatos sobre 

dias de fome, utilização de mão-de-obra infantil, imposição do uso de 

remédios para dormir e agressões como tapas, por exemplo,”. (Dossiê 

-A história dos filhos órfãos de pais vivos no Brasil) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O passado deixa marcas nos corpos. O corpo tem memória, 
ele é o testemunho da vida passada de cada indivíduo. 
(Dossiê - A história dos filhos órfãos de pais vivos no Brasil) 

 

No início do século XX as políticas de saúde, enquanto ações objetivas sob 

a responsabilidade do Estado principiaram a existir no Brasil. Neste sentido, a saúde 

surge como um direito de cidadania, cuja responsabilidade legal passa a ser do 

Estado. Há um avanço decorrente do chamado Estado de bem estar social, no qual 

são garantidas as condições mínimas de vida.  

As políticas sociais garantem condições de alimentação, de habitação, de 

educação, de meio ambiente, de transporte, de lazer, de liberdade e de acesso aos 

serviços de saúde (FIGUEIREDO, 2005). 

No âmbito das políticas públicas de saúde, as quais consistem em um 

conjunto de ações sanitárias desenvolvidas em determinada região a partir de dado 

momento, percebe-se a relevância da efetivação da qualidade de vida das 

comunidades, tendo em vista uma abordagem prática e cotidiana, envolvendo 

fatores físicos, emocionais e sociais presentes na história da humanidade 

(FIGUEIREDO, 2005). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é definida como “estado 

de completo bem estar físico, mental e social e não somente pela ausência de 

doença ou enfermidade” (PEREIRA; BORGES, 2016). Recentemente, esse conceito 

tornou-se mais abrangente, passando-se a utilizar o termo Qualidade de Vida 

Relacionada a Saúde – QVRS (VIDERES, 2010; PEREIRA; BORGES, 2016).  

A QVRS refere-se a percepção que o indivíduo possui em relação a sua 

doença e seus efeitos na própria vida, incluindo a satisfação pessoal associada ao 

seu bem estar físico, funcional, emocional e social (PEREIRA; BORGES, 2016).  

Sendo assim, a QV pode ser considerada como um conceito multidimensional 

que reflete uma avaliação subjetiva da satisfação pessoal do paciente em relação a 

sua vida e a outros aspectos como relacionamento com a família, sua própria saúde, 

a saúde de pessoas próximas, questões financeiras, moradia, independência, 

religião, vida social e atividades de lazer (VIDERES, 2010; SILVA et al, 2012; 

DICCINI, YOSHINAGA; MARCOLAN, 2009). 
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Corroborando essas afirmações, pensar em saúde é considerar a 

perspectiva histórica dos sujeitos, comunidades e coletividades; os efeitos 

produzidos pelas instituições de pesquisas; administração de saúde nas diferentes 

formações sociais; teoria administrativa e assistencial utilizadas para o ensino; 

códigos complexos pelos quais os sentidos das palavras saúde, doença, normal e 

patológico se delineiam segundo os modelos de saúde, além das maneiras de sentir 

as experiências de bem-estar e qualidade de vida. (CABRAL, 2013). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 destaca a questão da saúde no 

Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo I – Disposição Geral, Seção II – Da Saúde, 

compreendendo os artigos de 196 a 200. O direito a Saúde é marcado por um cunho 

universal, igualitário e solidário. O Artigo 198 explica a organização do Sistema 

Único de Saúde (SUS), organizado segundo as diretrizes de descentralização, 

atendimento integral e participação popular (BRASIL, 1988). 

O SUS foi peça-chave no processo de luta e construção do modelo 

protetor/brasileiro. Com a sua instituição, o Estado assumiu a saúde como direito de 

todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a redução do risco de doença e de outros agravos e uma política setorial de 

saúde capaz de garantir o acesso universal e igualitário as ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde da população (BRASIL, 1988; Brasil, 

2016). 

Convém ressaltar que as condições de vida e saúde da população têm 

melhorado de forma contínua e sustentada na maioria dos países no último século, 

considerando os progressos políticos, econômicos, sociais e ambientais, assim 

como os avanços na saúde pública e nas ciências da saúde. O tema da influência da 

saúde sobre as condições e a qualidade de vida e vice-versa, tem ocupado políticos 

e pensadores ao longo da história (BRASIL, 2016). A Carta de Ottawa define 

promoção da saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle desse processo (WHO, 1986). 

De acordo com a Organização Pan americana de Saúde (OPAS), esse 

enfoque centra a ação e participação da comunidade, bem como a educação em 

saúde e a comunicação para a saúde, com a finalidade de ampliar as atitudes 

pessoais e a capacidade da comunidade de melhorar as condições físicas e 
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psicossociais nos espaços onde as pessoas vivem, estudam, trabalham e se 

divertem (OPAS, 1998). 

No debate sobre promoção da saúde e qualidade de vida, um especial 

destaque deve ser dado ao tema das políticas públicas saudáveis, da 

governabilidade, da gestão social integrada, da intersetorialidade, das estratégias 

dos municípios saudáveis e do desenvolvimento local (WHOQOL GROUP, 1994; 

OPAS, 1998.  

Entende-se que as ações mencionadas representam mecanismos 

operacionais concretos para a implementação de estratégia da promoção da saúde 

e da qualidade de vida, com ênfase particular no contexto do nível local. 

Na realidade, não é novo o reconhecimento da contribuição das políticas 

públicas para a saúde das populações; remonta aos primórdios do Estado moderno, 

por volta do século XVII, embora o advento da era microbiológica, em meados do 

século XIX, tenha restringido o escopo da ação sanitária, despojando-a de seu 

caráter de intervenção social e enfatizando seu caráter técnico e setorial, modelando 

o paradigma clássico da saúde pública e dos serviços de saúde modernos (BUSS, 

2000). 

Entretanto, a relação entre políticas públicas e saúde volta a ganhar relevo 

de uma forma complexa nos últimos anos, não por seus benefícios, mas pelos 

malefícios por elas gerados. São notórios, e por vezes dramáticos, os efeitos das 

políticas que impulsionaram a economia urbano/industrial ao longo do século XX: 

desigualdades sociais, danos ambientais irreparáveis em determinados casos, 

ambientes sociais mórbidos geradores de sociopatias e psicopatias (dentre outros 

além de violência e drogas) (BUSS, 2000). 

A ideia moderna de políticas públicas saudáveis envolve um duplo 

compromisso: o compromisso político de situar a saúde no topo da agenda pública, 

promovendo-a de setor da administração a critério de governo; e o compromisso 

técnico de enfatizar, como foco de intervenção os fatores determinantes para a 

qualidade de vida dos indivíduos (BUSS, 2000). 

Embora não haja um consenso a respeito do conceito de qualidade de vida, 

três aspectos fundamentais referentes ao construto qualidade de vida foram obtidos 

através de um grupo de experts de diferentes culturas: (1) subjetividade; (2) 

multidimensionalidade (3) presença de dimensões positivas e negativas. O 
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desenvolvimento destes elementos conduziu a definição de qualidade de vida como 

“a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema 

de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994; BUSS, 2000).  

O reconhecimento da multidimensionalidade do construto refletiu-se na 

estrutura do instrumento baseada em 6 domínios: domínio físico, domínio 

psicológico, nível de independência, relações sociais, meio-ambiente e 

espiritualidade / religião / crenças pessoais. (WHOQOL GROUP, 1994). 

Ao articular Qualidade de Vida com Autoestima nesse estudo, apresenta-se 

como pressuposto de que o afastamento de crianças dos pais por motivo de doença 

infecto-contagiosa poderia afetar essas áreas importantes no cotidiano do ser 

humano (CABRAL, 2013; SCHULTHEISZ, APRILE, 2013; PINHEIRO; MONTEIRO; 

SILVA; SIMPSON; MIRANDA et al, 2016). 

Considerando dessa compreensão, autoestima se reflete na forma como as 

pessoas aceitam a si mesmas, valorizam o outro e projetam suas expectativas. A 

autoestima se evidencia nas respostas dadas pelos indivíduos as diferentes 

situações ou eventos da vida, corresponde ao somatório de valorações que o 

indivíduo atribui ao que sente e pensa, avaliando seu comportamento como positivo 

ou negativo, a partir desse quadro de valores (SCHULTHEISZ; APRILE, 2013). 

A autoestima está relacionada ao quanto o sujeito está satisfeito ou 

insatisfeito em relação às situações vividas. Quando sua manifestação é positiva 

geralmente o indivíduo se sente confiante, competente e possuidor de valor pessoal. 

A autoestima também é considerada um importante indicador da saúde 

mental por interferir nas condições afetivas, sociais e psicológicas dos indivíduos. 

Interfere, portanto, na saúde, no bem estar e na qualidade devida da população em 

geral (SCHULTHEISZ; APRILE, 2013). 

Por fim, a definição de autoestima é altamente complexa uma vez que 

envolve valoração de crenças, percepção do “mundo interno” e do mundo externo. 

Trata-se de um constructo interno e pessoal fortemente influenciado por contexto 

social e cultural em que se insere o indivíduo, influenciado por dois fatores 

primordiais: O autoconceito está diretamente relacionado a autoestima, trata-se de 

uma forma de medir o autoconceito. Este, diz respeito a diversas faces da imagem 

do indivíduo. Enquanto a autoestima corresponde a sua autoavaliação, alhures o 
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indivíduo se coloca frente ao mundo e os sentimentos como se vê. A autoimagem 

também constitui uma atitude diretamente relacionada a autoestima 

(SCHULTHEISZ; APRILE, 2013).  

Estudo clássico de Erthal considera o conceito do self importante para a 

compreensão da autoimagem. A maneira do indivíduo se ver em relação ao mundo 

servirá de “bússola” para todos os seus comportamentos, durante a vida 

(SCHULTHEISZ; APRILE, 2013). 

Dessa forma, uma ansiedade pode decorrer da divergência entre a imagem 

que o indivíduo tem de si e aquela que na realidade ele expressa. Segundo o autor, 

pode-se negar a realidade externa a título de manutenção da autoimagem ou aceitar 

as evidências e reformular tal percepção. (SCHULTHEISZ; APRILE, 2013). 

A autoimagem tem função adaptativa e reguladora uma vez que incorpora 

memórias episódicas e semânticas, traços e valores que concorrem para a 

manutenção e estabilidade do self, permitindo as pessoas fazerem projeções para 

suas vidas e se auto avaliarem, planejando e avaliando o desempenho de seus 

papéis, entre outros (SCHULTHEISZ; APRILE, 2013). 

A Hanseníase, apresentada como uma das doenças mais antigas da história 

da humanidade, de grande significado para a vida das pessoas e da coletividade 

acompanha todas as fases do processo saúde/doença. Secularmente considerada 

uma doença contagiosa, mutilante e incurável, foi marcada pelo estigma, 

preconceito e exclusão social, caracterizada por atitudes de rejeição ao doente e 

seus familiares (CABRAL, 2013; MEDEIROS, 2016). 

A significação e influência bíblica na determinação histórica da doença, em 

que os aspectos políticos, econômicos, biológicos e sociais fortaleciam a 

argumentação teológica a medida que direcionavam o processo de construção 

desse conhecimento. O termo que designava a doença era frequentemente 

confundido com outras doenças de pele; de outro, circunscrevia a condição de 

segregação e de tratamento desses doentes, entregues a própria sorte. Isso parece 

que impedia a observação de suas manifestações pelos profissionais e segmentos 

sociais, a não ser pelos próprios acometidos em suas fases de decomposição e 

atrofiamento. Evidentemente, o despertar para o diagnóstico da doença consumiu 

muito tempo e longos períodos de estudo (MIRANDA, 1999; MIRANDA, MACIEL, 

2003). 
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Neste contexto, destaca-se a necessidade de um olhar diferenciado para as 

políticas públicas de saúde e qualidade de vida para as doenças negligenciadas 

impregnadas por tais atributos, repassadas aos filhos separados. A avaliação da 

qualidade de vida é central na compreensão da forma como vive uma pessoa 

diretamente atingida pelo estigma e preconceito da hanseníase mesmo sem nunca 

ter sido portador da doença, portanto afetado em tese na sua autoestima e 

qualidade de vida (CABRAL, 2013). 

Após a indenização dos ex-doentes, foi criada a Medida Provisória 

373/2007, regulamentada pelo Decreto-Lei 6168/2007, fortalecendo as ações do 

Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas Pela Hanseníase (MORHAN), 

que criou um projeto nacional visando resgatar a história da hanseníase no Brasil. 

Vale ressaltar que, através das mobilizações do movimento nacional, criou-se um 

grupo para implantar sua sede no Estado do Rio Grande do Norte, considerando a 

não existência de núcleo na esfera estadual (BRASIL, 2007).  

Salienta-se a importância do movimento como forma de luta para a 

implantação de políticas públicas que venham beneficiar os filhos separados pela 

hanseníase, como a exemplo da Lei nº 11.520/2007, a qual garantiu o direito a 

indenização aos ex-portadores que estiveram asilados. As mobilizações e 

conquistas, anunciadas no tocante a conquista dos direitos dos filhos em relação a 

pensão e indenização por parte do Estado como forma de minimizar os problemas 

criados pela separação precoce (BRASIL, 2007). 

Destaca-se, especialmente, a relevância da articulação do Grupo de 

Pesquisa Ações Promocionais e de Atenção a Grupos Humanos em Saúde Mental e 

Coletiva, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem do Departamento de 

Enfermagem da UFRN, através da Pesquisadora Clélia Simpson como incentivo 

para o desenvolvimento do presente trabalho, pois através de pesquisas na área de 

hanseníase, com o objetivo de resgatar uma história esquecida no passado, mas, 

com influência no presente, através do preconceito, estigma e exclusão social 

(CABRAL, 2013). 

Para esse resgate, iniciado com o estudo da história de vida dos ex-doentes 

da Colônia São Francisco, Videres (2010), seguiu-se a pesquisa, com o estudo da 

história de vida dos filhos separados que viveram no Preventório Oswaldo Cruz, 

Cabral (2013), após a realização de pesquisa de mestrado, na qual foi reconhecida a 

 

 



20 

 

importância de compreender a história de vida dos filhos separados pela 

hanseníase, que foram segregados e isolados em preventórios apesar de não terem 

a doença, muitas dúvidas surgiram a partir do referido estudo que não foram 

respondidas naquele momento, mas continuaram latentes e no momento oportuno 

procurou-se a esclarecer, dentre elas a qualidade de vida e a autoestima. 

Prosseguindo pesquisou-se do grupo, seguiu-se a história de vida dos profissionais 

que trabalharam na referida Colônia, Silva (2014) e o estudo da história de vida dos 

familiares dos ex-doentes que viveram na colônia (PINHEIRO, 2014). 

No estudo de Santos (2014), sobre a hanseníase com outros enfoques 

reforçam o compromisso com a temática, como por exemplo: Educação em Saúde 

sobre o risco de adoecer em hanseníase: estratégia na educação básica, 

Parnamirim/RN. Concomitantemente as pesquisas citadas sentem-se necessidade 

da continuidade do estudo por meio de avaliação referente aos aspectos ligados a 

qualidade de vida, autoestima e aceitação na vida dos filhos separados pela 

hanseníase no Estado Rio Grande do Norte.  

Através dessa pesquisa analisaram-se instrumentais próprios e correntes, 

dos aspectos relativos a qualidade de vida e autoestima dos filhos separados pela 

hanseníase no RN, que em sua infância foram portadoras do estigma que as 

acompanhariam por toda a vida, obrigando-as a esconder sua situação nas relações 

sociais.  

Contraditoriamente, de um lado, as perdas e danos decorrentes do processo 

de isolamento e estigma encerram, concomitantemente, ônus e prejuízos em sua 

vida de uma forma geral. Do outro, a separação em geral favoreceu a capacidade de 

reinserção social e resiliência como exercício e conquista da cidadania e da garantia 

de direitos e na busca pela qualidade de vida (COELHO, PRATES, 2016). 

Refletindo sobre a política de controle da hanseníase, em um estudo 

identificam-se os laços quebrados por ser conseqüências das relações familiares 

estabelecidas pela experiência de ter um familiar afetado pela hanseníase, 

resultando num efeito estigmatizando, prejudicando os relacionamentos sociais 

vivenciados por membros da família da hanseníase, na medida em que, pessoas 

saudáveis foram vítimas de exclusão social, estigma e preconceito, quando 

albergados nos preventórios/educandários (PINHEIRO, et al., 2016). 

 



21 

 

2. HIPÓTESES E OBJETIVOS  

 

Sem entrar em detalhe, fui vítima de abuso sexual; pois, os 
rapazes mais velhos dominavam a gente de forma ditador, 
a peso de muita porrada; e isso, fazia com que nós 
crianças, tivéssemos muito medo deles, por isso, eles (os 
mais velhos), se aproveitavam da gente. (C. J. G. B. 
G.)(Dossiê - A história dos filhos órfãos de pais vivos no 
Brasil) 

 

2.1 HIPÓTESES 

 

 

 Hipótese Nula (H0): Não há correlação entre autoestima e a qualidade de vida dos 

filhos separados pela hanseníase no Rio Grande do Norte. 

 

 Hipótese Alternativa (H1): Há correlação entre autoestima e a qualidade de vida 

dos filhos separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.2.  OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a autoestima e a qualidade de vida dos filhos separados pela 

hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar os aspectos sociodemográficos dos filhos separados pela 

hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte; 

 Mensurar a qualidade de vida dos filhos separados pela hanseníase no 

Estado do Rio Grande do Norte; 

 Mensurar a autoestima dos filhos separados pela hanseníase no Estado do 

Rio Grande do Norte; 

 Verificar a correlação entre qualidade de vida e autoestima dos filhos 

separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1  TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa cuja finalidade 

é descrever as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de 

suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática. (GIL, 2008) 

O universo da pesquisa foi de 100 filhos separados cadastrados no 

MORHAN do Estado do Rio Grande do Norte. Os sujeitos foram arrolados mediante 

três etapas: i) levantamento global dos potenciais colaboradores a partir do cadastro 

existente na coordenação estadual do MORHAN Potiguar; ii) localização e 

caracterização dos sujeitos, através das reuniões MORHAN Potiguar; iii) contato 

com os possíveis colaboradores por meio de visita in lócus nas suas residências ou 

através de telefone e e-mail.  

 

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população alvo do estudo foram os filhos separados pela hanseníase no 

Estado do RN. A amostra por acessibilidade foi composta por 60 pessoas, 

perfazendo um total de 54% dos identificados. Como critérios de inclusão 

estabeleceram-se: idade maior de 18 anos; residir no estado do Rio Grande do 

Norte; ser filho separado pela hanseníase do RN; ser cadastrado no MORHAN 

Potiguar. Como critérios de exclusão não responder todos os instrumentos do 

estudo e não apresentar condições para responder de forma adequada os 

instrumentais. Todos os participantes localizados foram convidados, mediante aceite 

e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram incluídos 

na pesquisa com tratamento adequado para a análise dos dados. Ressalta-se que 

não houve gravação de voz, apenas a conversação inicial, assim como 

esclarecimentos de dúvidas, os instrumentos após explicações foram autoaplicados. 

O período de coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro a dezembro de 

2015, através dos seguintes instrumentos: questionário com a caracterização sócio 

demográfico (APÊNDICE 01) destacou-se as seguintes variáveis: sexo; idade; 
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estado civil; filhos; ocupação; renda familiar; tipo de moradia; grau de instrução; 

tempo de separação e tratamento dos pais; medicamentos que faz uso atualmente e 

condição de ser filho separado pela hanseníase no RN. 

 

3.3. INSTRUMENTOS, COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O instrumento Medical Outcomes Study 36 – item Short Form (SF-36) 

(WARE; SHERBOURNE, 1992) foi traduzido para o português e validado por 

Ciconelli et al., (1999) (ANEXO A). No geral o SF-36 é composto por 36 itens 

englobados em oito componentes: capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos 

(4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos 

sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens), além de 

uma questão de avaliação comparativa sobre condições de saúde atual e a de um 

ano atrás, nos fornecendo conhecimento acerca da doença do paciente. Outro ponto 

importante refere-se a capacidade desse instrumento em avalia tanto os aspectos 

negativos (doença), quanto os positivos (bem-estar) (WARE; GANDEK; IQOLA 

PROJECT GROUP, 1994). 

A Escala de Autoestima (ANEXO B), em sua versão originária do inglês, 

elaborada por Rosenberg (1965), foi traduzida e validada para o português por Dini 

(2001). Composta por 10 itens apresentados com quatro pontos (1=concordo 

fortemente, 2=concordo, 3=discordo, 4=discordo fortemente). Possui ainda cinco 

itens com pontuações reversas (2, 5, 6, 8, e 9). A medida de autoestima é obtida 

pela soma dos valores das respostas aos itens da escala, após recodificação dos 

cinco itens reversos. O intervalo varia de 10 a 40, com maiores valores indicando 

elevada autoestima, destinada a avaliação da autoestima por meio de uma única 

dimensão (MARÇOLA; VALE, 2007). 

Os dados obtidos inicialmente processaram-se no Programa Excel, versão 

2007, com checagem de possíveis erros na digitação. Posteriormente, exportados 

para o Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0. Realizou-se as 

análises descritivas com frequência absoluta e relativa das variáveis nominais, 

média e desvio padrão dos escores das variáveis quantitativas e análise inferencial 

nos cruzamentos das variáveis, com nível de significância estatística de p-valor < 

0,05. 
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Para avaliação da confiabilidade dos instrumentos: SF-36 e Escala de 

Autoestima de Rosenberg, conforme análise de consistência interna, através do 

Coeficiente Alfa de Cronbach, em que os itens devem estar preferencialmente 

correlacionados entre si, tendo em vista o fato de que o atributo avaliado 

teoricamente é o mesmo. O valor do coeficiente varia de zero a um. O Alfa do SF-36 

foi de 0,89 e o Alfa da Escala de Autoestima de Rosenberg foi de 0,76, sendo 

considerado um bom nível de confiabilidade interna nos dois instrumentos utilizados. 

Realizaram-se concomitantemente a análise univariada comparando a 

variável sexo dos participantes com as demais variáveis sociodemográficas faixa 

etária, estado civil, filhos, ocupação, renda familiar, tipo de moradia, grau de 

instrução e ocupação, aplicando-se o Teste Qui-quadrado de Pearson para 

comparação de proporções e verificação de possíveis associações (TERRA, 2010).   

Realizaram-se Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (N=60) para 

verificação de distribuição normalidade das variáveis quantitativas: idade, número de 

filhos renda familiar, SF-36 (Capacidade funcional, Limitação por aspectos físicos, 

Dor, Estado geral de saúde, Vitalidade, Aspectos sociais, Limitação por aspectos 

emocionais e Saúde mental) e Escala de Rosenberg (Autoestima), obtendo-se 

normalidade nas variáveis: idade, número de filhos, SF-36 (Capacidade funcional, 

Dor, Estado geral de saúde, Aspectos sociais e Saúde mental) e Escala de 

Rosenberg (Autoestima) e distribuição não normal nos domínios Limitação por 

aspectos físicos, emocionais e Vitalidade (TERRA, 2010).   

Dessa forma, como ficou inviabilizado utilizar os Testes Paramétricos nas 

análises entre os todos os domínios da Qualidade de vida e Autoestima, optou-se 

pelo uso de Testes não Paramétricos de médias para variáveis independentes de U-

Mann-Whitney (médias da variável quantitativa com parado com variável nominal de 

duas categorias) Teste Kruskal-Wallis (comparação das médias entre os domínios 

do SF-36) e Correlação de Spearman na análise do SF-36 e Escala de Rosenberg. 

O Teste U de Mann-Whitney caracteriza-se como teste não paramétrico 

aplicado para duas amostras independentes. O Teste de Kruskal-Wallis é um teste 

não paramétrico de comparação de média que serve como alternativa ao teste 

paramétrico de análise de variância, quando o pressuposto de normalidade e 

homogeneidade dos dados não é atendido e a Correlação de Spearman, diz respeito 

à medida entre duas variáveis numéricas, com escala entre -1 e 1. Onde uma 
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correlação positiva, significa que a medida que uma variável aumenta, a outra tende 

aumentar também. Enquanto na correlação negativa, a medida que uma variável 

aumenta, a outra tende diminuir.  Foi adotada a classificação de coeficiente de 

correlação: Acima de 0,70 (positivo ou negativo), indica correlação forte; Entre 0,30 

a 0,70 (positivo ou negativo), indica correlação moderada; de 0 a 0,30 (positivo ou 

negativo), temos uma correlação fraca (TERRA, 2010).   

Para verificação das hipóteses do estudo adotou-se as seguintes 

formulações estatísticas para as variáveis escalares do SF-36 (Capacidade 

funcional, Aspectos físicos, Dor, Estado geral de saúde, Vitalidade, Aspectos sociais, 

Aspectos emocionais e Saúde mental) e Escala de Rosenberg (Autoestima). 

 

Quadro 1 - Apresentação das hipóteses estatísticas das variáveis SF-36 (Qualidade 
de vida) e Escala de Rosenberg (autoestima) segundo tipo de tratamento estatístico. 

Natal/RN, 2016. 

Testes de Hipóteses das Variáveis Escalares SF-36 e ER  

 H0: r = 0 ou r ≠ 0, positivo ou negativo, p ≥ 0,05 entre os scores SF-36 e ER 

H1: r ≠ 0, positivo ou negativo, p < 0,05 entre os scores SF-36 e ER 

H0: Hipótese Nula 

H0: Hipótese Alternativa 

SF-36: Qualidade de Vida 

ER: Escala de Rosenberg (Autoestima) 

r: Correção de Spearman 

p: p-valor do teste de correlação 

 

Os resultados foram apresentados em tabelas, quadros e figuras com suas 

respectivas distribuições e resultados dos testes estatísticos utilizados nos artigos 

científicos definidos para este relatório de pesquisa. 
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3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos os procedimentos desta pesquisa “Avaliação da Autoestima e 

Qualidade de Vida dos Filhos Separados pela Hanseníase no Estado do Rio Grande 

do Norte”, basearam-se nos preceitos éticos preconizados pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o 

parecer nº 1.047.792 de 24/04/2015 e CAEE: 42951715.6.0000.5537. 

Antes da aplicação do instrumento de coleta de dados os sujeitos foram 

informados sobre: objetivos, riscos, resultados esperados da pesquisa e se 

assegurou o direito a privacidade e confidencialidade de forma clara e acessível 

como recomenda a Resolução 466/12/CNS. Após esclarecimentos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4. RESULTADOS 

 

“As crianças dos Educandários/Preventórios sofriam 
discriminação por parte das crianças de “fora do seu 
mundo”, ou seja, nos eventuais contatos com a vizinhança, 
escolas próximas, etc. As crianças “deixadas para trás”, 
além da possível discriminação pelos vizinhos e familiares, 
sofriam preconceito dos colegas da própria escola, no dia-
a-dia”.(Dossiê - A história dos filhos órfãos de pais vivos no 

Brasil). 
 
 
 
 
 

TÍTULO OBJETIVOS 

 

4.1. ARTIGO 1 - Aspectos 

sociodemográficos e qualidade 

de vida dos filhos separados pela 

hanseníase no Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Caracterizar os aspectos sociodemográficos e 

mensurar a qualidade de vida dos filhos 

separados pela hanseníase no Estado do Rio 

Grande do Norte.  

 

4.2. ARTIGO 2 - Avaliação da 

Autoestima e Qualidade de Vida 

dos Filhos Separados pela 

Hanseníase no Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Avaliar a autoestima e a qualidade de vida dos 

filhos separados pela hanseníase no Estado do 

Rio Grande do Norte através da mensuração e 

correlação entre ambos.  
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4.1. ARTIGO 1 - ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E QUALIDADE DE VIDA 

DOS FILHOS SEPARADOS PELA HANSENÍASE NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE. 

 

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL 

CLÉLIA ALBINO SIMPSON 

RESUMO 

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza qualidade de vida 
(QV) como a percepção do indivíduo em seu contexto cultural, sua posição de vida e 
seus valores. Objetivo: Caracterizar os aspectos sociodemográficos e mensurar a 
qualidade de vida dos filhos separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande 
do Norte. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa 
realizado com 60 sujeitos, localizados a partir do cadastro do MORHAN (Movimento 
de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase) Potiguar. Utilizou-se 
questionário sócio demográfico e Medical Outcomes Study 36 – item Short Form 
(SF-36). O projeto de pesquisa foi aprovado sob o número 1.047.792 pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa/UFRN. Os dados obtidos foram analisados no programa SPSS 
20.0, com avaliação consistência interna da escala Alfa de Cronbach e teste de 
normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Realizaram-se análises descritiva e inferencial 
nos cruzamentos das variáveis com testes não paramétricos Friedman e adotado 
p<0,05. Resultados: Predominou o sexo feminino (51,7%), faixa etária de 46 - 60 
anos (37,3%) e acima 60 anos (37,3%); ensino fundamental (60,0%); são casados 
(51,7%); renda familiar acima de 1 e até 3 salários mínimos (49,1%); residem em 
casa própria (86,7%) e 23,3% são dona de casa  e aposentados (20,0%). A 
qualidade de vida foi considerada boa, sendo melhor nos domínios relacionados aos 
Aspectos sociais (71,3), capacidade funcional (69,3), saúde mental (68,1), vitalidade 
(58,3), estado geral de saúde (57,1) e pior na limitação por aspectos emocionais 
(49,4), com diferença significativa (p = 0.002), entre os domínios avaliados.   Os 
pesquisados apresentaram a qualidade de vida permanece estável (35,0%) quando 
comparado com um ano atrás, 16,7% se sentem muito melhor e apenas 3,3% muito 
pior. Conclusão: As características sociodemográficas predominantes foram o sexo 
feminino, adultos e idosos, baixa escolaridade, casados, até 3 salários mínimos, 
casa própria, dona de casa e aposentados. Os resultados apontam para uma boa 
qualidade de vida, em especial nos domínios aspectos sociais, capacidade 
funcional, saúde mental, e o pior foi à limitação por aspectos emocionais dos filhos 
separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte. 
 
Descritores: Hanseníase, Envelhecimento da População, Qualidade de vida.  
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ABSTRACT 

Introduction: The World Health Organization (WHO) characterizes quality of life 

(QL) as the individual's perception in their cultural context, their position of life and 

their values. Objective: To characterize sociodemographic aspects and to measure 

the quality of life of children separated by leprosy in the state of Rio Grande do Norte. 

Methods: This is a descriptive study with a quantitative approach carried out with 60 

subjects, located from the register of the Movement of Reintegration of People 

Affected by Leprosy (MORHAN) Potiguar. A socio-demographic questionnaire, 

Rosenberg Self-Esteem Scale and the short-form health survey questionnaire (SF-

36) were used. The research project was approved under number 1,047,792 by the 

Institutional Review Board/UFRN. Data was analyzed in SPSS 20.0 program with  an 

internal consistency evaluation of Cronbach Alpha and Kolmogorov-Smirnov 

normality test. Descriptive and inferential analyzes were performed with correlation of 

variables on non-parametric tests, considering at p <0.05. Results: Predominance of 

female (51.7%), age range 46-60 years (37.3%) and above 60 years (37.3%); 

Elementary school (60.0%); married (51.7%); family income between 1 and 3 

minimum wages (49.1%); homeowner (86.7%) and 23.3% are housewives and 

retirees (20.0%). The quality of life was good. While it was better in social aspects 

(71.3), functional capacity (69.3), mental health (68.1), vitality (58.3), general health 

status (57,1), it was worst in emotional aspects (49.4) with significant difference (p = 

0.002) among the evaluated domains. The participants presented a stable quality of 

life (35.0%) when compared to a year ago, while 16.7% feel much better, only 3.3% 

much worse. Conclusion: The predominant sociodemographic characteristics were 

female, adults and elderly, low schooling, married, up to 3 minimum wages, 

homeowner, housewife and retirees. The results show a good quality of life, 

especially in social aspects, functional capacity, and mental health domains, but the 

worst regard the emotional limitation aspects of children separated by leprosy in Rio 

Grande do Norte. 

Keywords: Leprosy, Aging, Populationaging, Qualityoflife. 

 

RESUMEN 

Introducción: La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta una calidad de 
vida (QOL) como la percepción del individuo en su contexto cultural, su posición de 
vida y sus valores. Objetivo: Caracterizar la sociodemográfico y medir la calidad de 
vida de los niños separados por la lepra en el estado de Rio Grande do Norte. 
Métodos: Se trata de un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo se llevó a 
cabo con 60 sujetos situados de catastro Movimiento de Reintegración de Personas 
Afectadas por la Lepra (MORHAN) Potiguar. Se utilizó cuestionario demográfico y el 
Medical Outcomes Study 36 - elemento Short Form (SF-36). El proyecto de 
investigación fue aprobado con el número 1047792 por el Comité de Ética de 
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Investigación / UFRN. Los datos fueron analizados con el programa SPSS 20.0, para 
evaluar la consistencia interna de la escala alfa de Cronbach y la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov. El análisis descriptivo e inferencial en el cruce 
de las variables con pruebas no paramétricas de Friedman y p adoptada <0,05. 
Resultados: La hembra predominante (51,7%), con edades entre 46-60 años 
(37,3%) y los mayores de 60 años (37,3%); la escuela primaria (60,0%); están 
casados (51,7%); ingresos familiares por encima de 1 y hasta 3 salarios mínimos 
(49,1%); residir en su propia casa (86,7%) y el 23,3% son amas de casa y jubilados 
(20,0%). La calidad de vida se considera buena, y mejor en áreas relacionadas con 
aspectos sociales (71.3), la capacidad funcional (69,3), salud mental (68,1), vitalidad 
(58,3), salud general ( 57,1) y peor en el rol emocional (49.4), con una diferencia 
significativa (p = 0,002) entre las áreas evaluadas. Los encuestados mostraron la 
calidad de vida se mantiene estable (35,0%) en comparación con hace un año, el 
16,7% se sintió mucho mejor y sólo el 3,3% mucho peor. Conclusión: Las 
características sociodemográficas predominantes eran hembras, adultos y ancianos, 
bajo nivel de educación, casado, de hasta 3 salarios mínimos, casa, ama de casa y 
se retiró. Los resultados apuntan a una buena calidad de vida, especialmente en los 
aspectos sociales dominios, la capacidad funcional, la salud mental, y lo peor fue el 
rol emocional de los niños separados por la lepra en Rio Grande do Norte. 
 

Palabras clave: Lepra, envejecimiento de la población, la calidad de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), de um lado caracteriza qualidade 

de vida (QV) como a percepção do indivíduo em seu contexto cultural, sua posição 

de vida e seus valores, ou seja, ele é percebido como ponto de vista efêmero: Saúde 

física, saúde psicológica, nível de independência, relações social e meio ambiente. 1 

Do outro, reconhece sua circunscrição entre as 18 doenças como Doenças 

Transmissíveis Negligenciadas (DTNs), embora no Brasil priorizou-se: dengue, 

doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose e 

tuberculose. 2 

A qualidade de vida insere conceito o qual apesar de ser subjetiva, a definição 

é ampla tanto quanto a saúde, sendo influenciada por causas que podem estar 

ligadas também a autoproteção da saúde e bem-estar. 3 

Ao analisar a QV, encontraram-se como sinônimos ou componentes, tais 

como: autoestima, bem-querer, importância que a pessoa sente por si mesma, isto 

é, como ela se vê e como pensa a respeito dela. 4 
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A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo 

Mycobacterium leprae, cujo acometimento está relacionado aos nervos periféricos. 5  

A maioria dos casos da doença em níveis altos apresenta sequela 

emocional, sentimental e afetiva, além das incapacidades aos em seus portadores e 

familiares como no caso dos filhos separados devido a Política de Segregação 

imposta no início do século XX. 

Desde os primórdios os portadores de hanseníase foram rejeitados pela 

família e sociedade, sendo assim, sentenciados a viver em isolamento para evitar a 

contaminação. O modelo medieval apontou medida de exclusão e isolamento nos 

leprosários em nome do bem-estar social, estendendo-se por séculos. 7 

[...] A gente só tinha aquele prazer de tá junto com o filho enquanto ele tava 

no ventre, durante os nove meses. A gente tinha a criança e ela era separada da 

gente [...] a gente não punha nem as mãos nele [...] 7 

O período que consiste a gravidez é evidenciado pela espera do filho (a), a 

maternidade tem relação forte com a troca de olhar, ser um ser com o outro ser, 

portanto a quebra dessa construção significa uma lacuna entre a relação mãe e filho, 

logo, após o nascimento, as crianças de mães acometidas pela hanseníase eram 

levadas para as creches, localizadas no município vizinho a Colônia. 7 

A maternidade traz consigo desejos, anseios, medos e expectativas para a 

mulher em um contexto geral, não diferentemente para as mulheres doentes de 

hanseníase, experiência traumática vivenciada durante os primeiros anos de vida 

dos filhos, sendo assim, dificultoso para a construção dos laços familiares, pois as 

mesmas estavam sentenciadas para ser separado dos seus filhos devidos o 

acometimento da doença. 7 

A motivação para essa pesquisa deveu-se ao fato de realizar-se estudo sobre 

a Hanseníase e a negação da história: trajetória de filhos separados, os resultados 

destacaram as implicações negativas para a vida dos colaboradores, decorrentes da 

separação dos seus pais doentes de hanseníase na época do isolamento 

compulsório, no entanto, também foi evidenciado que essa separação não foi 

determinante em suas histórias de vida, haja vista, terem conseguido proporcionar 

um novo sentido a essas vivências e conduzirem suas vidas com dignidade e 

fortaleza. 8,9 
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A partir da desinstitucionalização da Hanseníase, com a introdução da 

poliquimioterapia (PQT) na segunda metade da década de 1970 e na primeira 

metade da década de 1980 aliadas ao ressurgimento dos movimentos sociais, criou-

se em 06 de junho de 1981, o Movimento de Reintegração Social das pessoas 

atingidas pela hanseníase (MORHAN), com a finalidade de (...) promover medidas 

educativas, que visavam a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação, 

informação, conscientização do doente de hanseníase, objetivando a sua mais 

completa reintegração social. 9 

Após essa justificativa, traçou-se a seguinte hipótese alternativa: Há 

correlação entre autoestima e a qualidade de vida dos filhos separados pela 

hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte.  

 

MÉTODOS  

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, que visa 

caracterizar aspectos sociodemográficos e mensurar a qualidade de vida dos filhos 

separados pela hanseníase no Rio Grande do Norte, aprovado sob o número 

1.047.792 e CAEE nº 42951715.6.0000.5537 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/UFRN, respeitando a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Os dados foram coletados nas residências dos filhos separados e cadastrados no 

MORHAN, no período de janeiro a dezembro de 2015. 

O período de coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro a dezembro de 

2015, através dos seguintes instrumentos: questionário com a caracterização sócio 

demográfica com as seguintes variáveis: sexo; idade; estado civil; filhos; renda 

familiar; tipo de moradia; grau de instrução e ocupação. 

Para mensurar a qualidade de vida utilizou-se o Medical Outcomes Study 36 

– item Short Form (SF-36) um instrumento genérico de avaliação da qualidade de 

vida, de fácil administração e compreensão, composto por 36 itens englobados em 

oito componentes: capacidade funcional (10 itens), Limitação por aspectos físicos (4 

itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos 

sociais (2 itens), Limitação por aspectos emocionais (3 itens) e saúde mental (5 

itens), além de uma questão de avaliação comparativa sobre condições de saúde 
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atual e a de um ano atrás, nos fornecendo conhecimento acerca da doença do 

paciente.  

Os dados obtidos inicialmente receberam o processamento através do 

Programa Excel, versão 2007, com checagem de possíveis erros na digitação. 

Posteriormente, exportados para o Statistical Package for Social Science (SPSS), 

versão 20.0. Realizaram-se as análises descritivas com frequência absoluta e 

relativa das variáveis nominais, média e desvio padrão dos escores das variáveis 

quantitativas e análise inferencial nos cruzamentos das variáveis, com nível de 

significância estatística de p-valor < 0,05. 

Para avaliação da confiabilidade do SF-36, conforme análise de consistência 

interna, através do Coeficiente Alfa de Cronbach, em que os itens devem estar 

preferencialmente correlacionados entre si, tendo em vista o fato de que o atributo 

avaliado teoricamente é o mesmo. O valor do coeficiente varia de zero a um. O Alfa 

do SF-36 foi de 0,89, sendo considerado um bom nível de confiabilidade interna do 

instrumento.   

Foi realizado Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (N=60) para 

verificação de distribuição normalidade dos domínios do SF-36 (Capacidade 

funcional, Aspectos físicos, Dor, Estado geral de saúde, Vitalidade, Aspectos sociais, 

Limitação por aspectos emocionais e Saúde mental), obtendo-se normalidade nos 

domínios do SF-36 (Capacidade funcional, Dor, Estado geral de saúde, Aspectos 

sociais e Saúde mental) e distribuição não normal nos domínios Limitação por 

aspectos por físicos, Limitação por aspectos emocionais e Vitalidade.   

Desta forma, optou-se por utilizar os Testes Não Paramétricos nas análises 

entre os domínios da Qualidade de vida, com verificação da diferença das médias 

pelo Teste de Friedman (comparação das médias entre os domínios do SF-36). 

 

RESULTADOS 

Os participantes (n=60) apresentam a seguinte característica: o sexo foi 

composto por 51,7% feminino e 48,3% masculino. Quanto a faixa etária até 45 anos 

(25,4%), seguido de 46 - 60 anos (37,3%) e acima 60 anos (37,3%). Quanto ao grau 

de escolaridade, 60,0% possuem ensino fundamental, seguido de ensino médio 

(31,7%) e ensino superior (8,3%). 51,6% são casados, 26,7% são solteiros, seguido 

por divorciados (16,7%) e viúvos (5,0%). Com relação a renda familiar, até 1 salário 
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mínimo (40,4%), acima de 1 e até 3 salários mínimos (49,1%) e acima de 3 salários 

mínimos (10,5%). 86,7% residem em casa própria, 23,3% são dona de casa e 20,0% 

são aposentados entre outras funções citadas. 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos filhos separados pela hanseníase. 

Natal/RN, 2016. 

Aspectos Sociodemográficos f % 

Sexo 
Feminino 31 51,7 

Masculino 29 48,3 

Faixa etária 

Até 45 anos 15 25,4 

46 - 60 anos 22 37,3 

Acima de 60 anos 22 37,3 

Renda familiar 
Até 1 salário mínimo 23 40,4 

Acima de 1 e até 3 salários 

mínimos 

28 49,1 

Acima de 3 salários 

mínimos 

06 10,5 

Grau de escolaridade 
Ensino fundamental 36 60,0 

Ensino médio 19 31,7 

Ensino superior 05   8,3 

Estado Civil 

Casado 31 51,6 

Solteiro 16 26,7 

Divorciado 10 16,7 

Viúvo 03 05,0 

Tipo de moradia Própria 52 86,7 

Alugada 08 13,3 

Ocupação 

Doméstica/Dona de casa 14 23,3 

Aposentado 12 20,0 

Pedreiro/Pintor 04   6,7 

ASG/Assistente de cozinha  03   5,0 

Autônomo 03   5,0 

Funcionário público 03   5,0 

Sem ocupação 03   5,0 

Auxiliar administrativo 02   3,3 

Estudante 02   3,3 

Porteiro/Vigilante 02   3,3 

Assistente de saúde 01   1,7 

Cabelereiro 01   1,7 

Carpinteiro 01   1,7 

Comerciante 01   1,7 

Costureira 01   1,7 

Eletricista 01   1,7 

Garçom 01   1,7 

Metalúrgico 01   1,7 

Pensionista 01   1,7 

Professor 01   1,7 
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Aspectos Sociodemográficos f % 
Taxista 01   1,7 

Técnico de enfermagem 01   1,7 
Fonte: Pesquisa 2016 

 

Tabela 2 - Medidas de tendência central, dispersão, percentil e coeficiente de 
variação das variáveis idade, número de filhos e renda familiar dos filhos separados 

pela hanseníase. Natal/RN, 2016. 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV 

Idade 19,0 81,0 44,0 57,0 65,0 53,6 14,6 27,2 
Renda 

familiar (R$) 

200,00 7.092,00 788,00 1.200,00 1.600,00 1.489,25 1168,82 78,5 

N. filhos 0,0 7,0 1,0 2,0 4,0 2,5 2,0 79,4 
Fonte: Pesquisa 2016 

Destaca-se a idade que variou entre 19,0 a 81,0, a mediana 57,0, média de 

53,6±14,6 anos. A renda familiar variou de 200,0 a 7.092,00, mediana 1200,00, 

média 1489,82±1168,82 e o número médio de filho 2,5±2,0. 

Pode-se observar que os domínios da qualidade de vida do SF-36. Foi 

considerada boa, com destaque para os Aspectos sociais (71,3), capacidade 

funcional (69,3), saúde mental (68,1), vitalidade (58,3), estado geral de saúde (57,1) 

e Dor (55,5) e os piores desempenhos foram à limitação por aspectos físicos (52,1) 

e limitação por aspectos emocionais (49,4). 

Gráfico 1-  Mensuração dos domínios SF-36 dos filhos separados pela hanseníase. 
Natal/RN, 2016. 

 Fonte: Pesquisa 2016 

Verifica-se que as médias dos domínios apresentam diferença significativa no 

teste não paramétrico de Friedman (p = 0.002), sendo os melhores desempenhos os 
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Aspectos sociais, saúde mental e capacidade funcional e os piores a dor, limitação 

por aspectos físicos e emocionais. 

Gráfico 2 - Avaliação geral da qualidade de vida comparado com um ano atrás de 
filhos e renda familiar dos filhos separados pela hanseníase. Natal/RN. 2016. 

 

Fonte: Pesquisa 2016 

Comparado com 1 ano atrás, 35,0% dos entrevistados informaram que sua 

qualidade de vida permanece estável, 23,3% um pouco melhor, 21,7% um pouco 

pior, enquanto apenas 16,7% se sentem muito melhor e 3,3% muito pior. 

 

DISCUSSÃO 

 

O grupo de filhos separados pela hanseníase composto por 60 sujeitos, 

considerado amostra de conveniência, de um total de 100 inscritos no MORHAN, de 

uma maneira global, observa-se uma paridade entre ambos os sexos, os quais 

desenvolveram condições de sobrevivência em seu processo de crescimento e 

desenvolvimento diante do ciclo da vida. Os salários autodeclarados, de um lado 

reflete o momento da crise orçamentário-financeira do país; do outro diz respeito ao 

grau de escolarização (fundamental), somada a situação e condição de união 

estável permite compartilhar as expectativas, planejamentos e resultados do núcleo 

familiar dos filhos separados pela hanseníase. A habitação no contexto do conceito 

ampliado de saúde, como uma dimensão capaz de promover o estilo e a qualidade 

de vida, afeta de maneira favorável a QV. E, finalmente há uma condição 

empregatícia ou ocupacional favorável, incluindo a aposentadoria e atividades da 

vida diária de donas de casa.  
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A qualidade de vida está imbricada a fatores internos e externos, também se 

menciona o fator financeiro e ambiental que circunda o indivíduo, frente a esse 

exposto, tem-se uma expectativa de vida aumentada. 11  

O perfil da construção de morbimortalidade no Brasil passou por alterações 

significativas com o passar dos anos, ou seja, o processo demográfico e 

epidemiológico resultou em atributos próprios e singulares, tal fato tem ligação com 

a redução da mortalidade infantil, caracterizando assim um aumento na expectativa 

de vida do brasileiro. 12  

Envelhecer é um processo natural e complexo dos organismos vivos, onde 

encontramos demandas psicossociais do desenvolvimento humano, portanto esse 

fenômeno ocorre de uma forma gradativa, lenta e inconvertível, comprometendo a 

funcionalidade do corpo humano. 11  

Nos anos de 1960, os jovens de zero a 14 anos tinham um percentil de 42%, 

dessa forma comparado com o ano de 2000, essa proporção caiu para 30%, com 

expectação de 18% em 2050, em relação à população idosa a porcentagem era de 

2,7% em 1960 e de 5,4% em 2000, com proporção de chegar aos 19% em 2050, 

consequentemente passando do número de jovens. 12  

O país apresentou uma queda na taxa geral de mortalidade, onde em 1940 

tem-se 18/1000 habitantes, caindo para 6/1000 e 8/1000 no ano de 1985, logo, 

demonstra um relevante aumento na expectativa de vida do brasileiro, ou seja, 20 

anos nesse período, por conseguinte a mortalidade infantil também decresceu 

saindo de 160/1000, em 1940, para 85/1000, em 1980. 12  

O Brasil enquadra-se em um estágio intermediário de mudanças, onde tem 

uma declividade das doenças infecciosas e o aumento da morbidade com 

consequente queda da mortalidade.  12  

Apesar de que, apresenta um declínio nas taxas de domínio e detecção de 

novos casos de hanseníase, até agora é o segundo país em nível mundial com 

maiores números de casos da doença, em 2010 a predominância foi de 1,56/10.000 

por habitantes, as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste são as mais acometidas, 

os quantitativos referente ao ano de 2010 mostraram 34.894 casos novos de 

hanseníase, onde correspondem 18,2/100.000 habitantes. 13  

Segundo a OMS o conceito de envelhecimento ativo está ligado ao processo 

que busca aperfeiçoar as oportunidades contínuas de saúde, segurança e 
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participação, a fim de que a qualidade de vida das pessoas idosas melhore com o 

passar dos anos, sendo assim as políticas de saúde para pessoas idosas volta-se 

para ações que envolvem relações sociais e atividades produtivas. 14  

Envelhecimento bem-sucedido ou ativo também está associado à capacidade 

física, força de trabalho, participação continua na sociedade até mesmo em 

questões políticas. 14  

A hanseníase trás consigo incapacidades e desfigurações anatômicas 

acarretando problemas e desordens psicossociais, tais como: Diminuição da 

capacidade de trabalho, limitação da vida social, estigmas, preconceitos e 

depressão. 13  

O sexo predominante dos filhos separados pela hanseníase foi o feminino, 

composto por uma porcentagem de 51,7%, enquanto o masculino foi contabilizado 

com um percentil de 48,3%, as médias de idade variaram entre 46 - 60 anos (37,3%) 

e acima 60 anos (37,3%). De acordo com Instituto brasileiro de geografia e 

estatística (IBGE), com a trânsito demográfico brasileiro, ocorre uma crescente 

feminização da velhice, dessa forma tem-se uma população idosa com um 

percentual em sua maioria feminino, cerca de (55,5%) e (61,0%) do contingente de 

idosos acima de 80 anos. 15  

A população idosa no Brasil tem 60 anos ou mais, chegando a 20.590.599 

milhões, caracterizando assim 10,8 % da população como um todo, logo (55,5%),e 

11.434.487 são mulheres e (44,5%), totalizando 9.156.112 são homens. 15  

Obteve-se um resultado estatístico descritivo em relação à idade sendo a 

mínima de 19 anos e a máxima 81 anos, a renda familiar máxima foi de 7.092,00 e o 

número de filhos em sua totalidade, ou seja, o valor máximo pesquisado foi sete 

filhos, com média de 2,53. De acordo com Transição demográfica e epidemiológica 

pesquisada no ano de 2010, a taxa de fecundidade é de 1,9 filhos por mulher, nas 

décadas de 40 e 60 essa taxa manteve-se em torno de 6 filhos por família, sendo 

assim, identifica-se uma baixa acentuada na idade gestacional da mulher 

brasileira.16  

Os resultados deste estudo mostram uma boa qualidade de vida dos 

pesquisados, com destaque para os Aspectos sociais, capacidade funcional, saúde 

mental, vitalidade e estado geral de saúde, exceto na limitação por aspectos 

emocionais que foi o pior avaliado. 
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Em um estudo transversal com 44 participantes, explica-se a incapacidade 

funcional dos pacientes como a diminuição da flexibilidade dos segmentos na 

execução de tarefas devido a dor, nessa mesma pesquisa a dor neuropática foi 

caracterizada pela desmielinização e edema intraneural, portanto com uma 

fragilidade para encontrar ferramentas de coleta relacionado a avaliação da 

neuropatia. 17  

Sendo assim, o paciente acometido pela hanseníase, embora os filhos 

separados não estejam mais expostos a um sofrimento que perpassa a dor e o mal-

estar, pois os prejuízos são bem maiores do que os estimados, atingindo o nível 

psicossocial, dessa forma pede-se uma conduta multidisciplinar. 18  

A avaliação geral da qualidade de vida comparado com um ano atrás de filhos 

e renda familiar dos filhos separados pela hanseníase, dessa forma o que foi 

mencionado com mais frequência, como resultado obtido: Quase a mesma coisa, ou 

seja, (35,0%) da população da pesquisa. Estudos anteriores apontam que o 

ordenamento próprio da doença está relacionado ao espaço geográfico, ligando-se a 

pobreza, carência nutricional, maus hábitos de higiene, curso migratório, assim 

permanecendo associado: baixa renda familiar, baixa escolaridade, condições de 

saúde precárias dentre outros. 19-20  

O Brasil apresenta o maior índice endêmico do mundo, com 

aproximadamente 33.955 novos casos, a média de 1,54/10000 habitantes está fora 

dos índices desejáveis da OMS que é de 1 caso por 10.000 habitantes, sendo assim 

20% da doença apresentam algum grau de incapacidade física no momento do 

diagnóstico e os outros 15% desenvolverão os sinais e sintomas mesmo com todos 

os cuidados devidamente tomados. 21  

A problemática que envolve a doença hanseníase pede um cuidado holístico 

e um controle cada vez mais eficiente e comprometido com os acometidos pela 

enfermidade e também com a sociedade como um todo. 22-23  

 

CONCLUSÃO 

 

O perfil sociodemográfico dos sujeitos pesquisados foi caracterizado por sexo 

feminino, faixa etária de adultos e idosos, ensino fundamental, casados, renda entre 

1 a 3 salários mínimos, residem em casa própria, dona de casa e aposentados. 
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A qualidade de vida foi considerada boa, sendo melhor nos domínios 

relacionados aos Aspectos sociais (71,3), capacidade funcional (69,3), saúde mental 

(68,1), vitalidade (58,3), estado geral de saúde (57,1) e pior na limitação por 

aspectos emocionais (49,4), com diferença significativa (p= 0,002), entre os 

domínios avaliados. Os pesquisados apresentaram a qualidade de vida permanece 

estável (35,0%) quando comparado com um ano atrás, 16,7% se sentem muito 

melhor e apenas 3,3% muito pior. 

Reconheceram-se as limitações do estudo, todavia não o torna menos 

relevante uma vez que é escassa a produção de artigos que tratem de filhos 

separados pela hanseníase, considerado como um grupo minoritário, exigindo 

estudos aprofundados de abordagem qualitativa para identificar os elementos que os 

tornam e os mantêm com boa qualidade de vida. 
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4.2 ARTIGO 2 – AVALIAÇÃO DA AUTOESTIMA E QUALIDADE DE VIDA DOS 
FILHOS SEPARADOS PELA HANSENÍASENO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 
 

ANA MICHELE DE FARIAS CABRAL 
CLÉLIA ALBINO SIMPSON 

RESUMO 

Introdução: A hanseníase, secularmente considerada doença contagiosa e 
mutilante, marcada pelo estigma, preconceito e exclusão social, caracterizada no 
passado, pelo isolamento compulsório de seus portadores ocasionando problemas 
sociais e psicológicos, resultando no afastamento e na ruptura total ou parcial do 
vínculo familiar. Objetivo: Avaliar a autoestima e a qualidade de vida dos filhos 
separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte através da 
mensuração e correlação entre ambos. Métodos: Estudo de abordagem quantitativa 
de natureza descritiva e inferencial aprovado sob o n. 1.047.792 e CAEE nº 
42951715.6.0000.5537 pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN. Utilizou-se um 
questionário para a caracterização sociodemográfica, o Medical Outcomes Study 36 
– item Short Form (SF-36) e a Escala de Autoestima de Rosenberg. Os dados 
processados no Programa Excel, versão 2007 e exportados para o Statistical 
Package for Social Science (SPSS), versão 20.0. Realizaram-se análises descritivas 
com frequências absolutas e relativas, média dos escores das variáveis e análise 
inferencial nos cruzamentos das variáveis, com nível de significância estatística de 
p-valor < 0,05, apresentadas em tabelas com os testes não-paramétricos: Teste U 
de Mann-Whitney, Friedman e Correlação de Spearman. Resultados: A qualidade 
de vida apresentou diferença entre os domínios (p-valor < 0,001), foi boa nos 
aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, vitalidade, estado geral de 
saúde e dor e piores escores na limitação por aspectos físico e emocional. No sexo 
masculino apresentou diferença entre os domínios (p-valor < 0,001), com melhores 
escores aspectos sociais, capacidade funcional e saúde mental e pior escore na 
limitação por aspectos físicos. No sexo feminino não apresentou (p-valor = 0,063), 
foi considerada boa e com melhores escores nos domínios: vitalidade, estado geral 
de saúde, dor e limitação por aspectos físicos, e pior escore na limitação por aspecto 
emocional.  Ao compararmos os domínios da qualidade de vida entre os sexos 
verificou-se diferença apenas no estado geral de saúde, sendo melhor nas mulheres 
(p-valor= 0,015). Autoestima foi boa no geral, sendo um pouco melhor no masculino 
em relação ao feminino. Verificaram-se correlações entre os domínios da qualidade 
de vida e autoestima, sendo moderada nos domínios: aspecto social, capacidade 
funcional, saúde mental, vitalidade, limitação por aspecto físico e emocional e fraca 
no estado geral de saúde e dor, denotando-se que quanto melhor a autoestima 
melhor a qualidade de vida. Conclusão: Verificou-se a existência de correlações 
positivas e significantes (p<0,05) entre os domínios da qualidade de vida e 
autoestima, refuta-se a hipótese nula, se aceita a hipótese alternativa, há correlação 
entre autoestima e a qualidade de vida dos filhos separados pela hanseníase no Rio 
Grande do Norte. 
 
Descritores: Hanseníase, Autoestima, Qualidade de vida. 
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ABSTRACT:  
 
Introduction: Leprosy has long been considered a contagious and mutilating 
disease and was deeply marked by stigma, prejudice and social exclusion. The 
compulsory isolation of its carriers is a past characteristic that caused serious social 
and psychological problems, resulting in total and partial withdrawal from family ties. 
Objective: To measure and correlate quality of life and self-esteem of children 
separated by leprosy in the state of Rio Grande do Norte. Methods: Quantitative 
approach of a descriptive and inferential nature approved under n. 1,047,792 and 
CAEE nº 42951715.6.0000.5537 by the Institutional Review Board/UFRN. The 
sociodemographic questionnaire, the short-form health survey questionnaire (SF-36), 
and the Rosemberg Self-Esteem Scale were used. The data was processed in 
version 2007 of the Excel Program and exported to the Statistical Package for Social 
Science (SPSS), version 20.0. Descriptive analyzes were carried out with absolute 
and relative frequencies, mean of the variables scores and inferential analysis of 
variables correlation with significance considered at p-value <0.05. Results showed 
in tables with non-parametric tests: U-test Of Mann-Whitney, Friedman, and 
Spearman Correlation. Results: Quality of life showed difference between the 
domains (p-value <0.001) and good in social aspects, functional capacity, mental 
health, vitality, general health and pain, but worse scores on physical and emotional 
limitations. In the male, there were differences between the domains (p-value <0.001) 
with better scores on social aspects, functional capacity and mental health, but worse 
score on physical aspects limitation. The female did not present differences (p-value 
= 0.063) and was considered good with better scores in the areas of vitality, general 
health, pain and limitation by physical aspects, but worse score in the emotional 
aspect limitation. When comparing the domains of quality of life between the sexes, 
there was difference only in the general state of health, being better in the women (p-
value = 0,015). Self-esteem was good overall, being slightly better in the male than in 
the female. There were positive correlations between the domains of quality of life 
and self-esteem, moderate correlations between domains of social aspects, 
functional capacity, mental health, vitality, limitation by physical and emotional 
aspects, and weak correlations in the general state of health and pain, showing 
better self-esteem relates to better quality of life. Conclusion: There were positive 
and significant correlations between the domains of quality of life and self-esteem (p 
<0.05). The null hypothesis was refuted, accepting the alternative hypothesis which 
proposes correlation between self-esteem and quality of life of children separated by 
leprosy in Rio Grande do Norte. 
 
Descriptor: Leprosy, Self Concept, Quality of Life  
 

RESUMEN:  

Introducción: La lepra, considerado secularmente una enfermedad contagiosa y 
mutilar estaba profundamente marcada por el estigma, el prejuicio y la exclusión 
social, caracterizada en el pasado por el aislamiento obligatorio de sus portadores 
causado serios problemas sociales y psicológicos, lo que resulta en la eliminación y 
la ruptura total o parcial los lazos familiares. Objetivo: Medir la calidad de vida y la 
autoestima y la correlación entre calidad de vida y la autoestima de los niños 



46 

 

separados por la lepra en el estado de Rio Grande do Norte. Métodos: Estudio 
descriptivo de enfoque cuantitativo y inferencial aprobado ninguna. 1.047.792 y 
CAEE Sin 42951715.6.0000.5537 por el Comité de Ética de Investigación / UFRN. 
Se utilizó un cuestionario para sociodemográfico, el médico OutcomesStudy 36 - 
elemento Short Form (SF-36) y la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los datos 
procesados en el programa Excel, versión de 2007 y se exportan a el Paquete 
Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) versión 20.0. El análisis descriptivo con 
frecuencias absolutas y relativas, las puntuaciones medias de las variables y el 
análisis inferencial de las variables en las intersecciones con nivel de significación 
estadística de p <0.05, se presenta en las tablas con pruebas no paramétricas: 
Prueba T Mann-Whitney, Friedman y de correlación de Spearman. Resultados: La 
calidad de vida se diferencian entre dominios (p <0,001) era bueno en la capacidad 
social, funcional salud mental, vitalidad, estado de salud general y el dolor y peores 
puntuaciones en la restricción de los aspectos físicos y emocionales. En los hombres 
difieren entre dominios (p <0,001), con una puntuación más alta sociales, la 
capacidad funcional y la salud mental y peor puntuación en la restricción de los 
aspectos físicos. En las mujeres no mostraron (p-valor = 0,063), se consideró bueno 
y con mejores puntuaciones en las áreas de la vitalidad, la salud general, el dolor y 
limitado por físico, y lo peor puntuación en la restricción de aspecto emocional. La 
comparación de los dominios de la calidad de vida entre los sexos no había 
diferencia sólo en la salud general, siendo mejor en las mujeres (p = 0,015). La 
autoestima era bueno en general, con un poco mejor en los hombres en 
comparación con mujeres. No hubo correlación entre los dominios de la calidad de 
vida y la autoestima, siendo moderada en los aspectos dominios sociales, la 
capacidad funcional, la salud mental, vitalidad, limitaciones de rol debido a los 
aspectos físicos y el estado emocional, y la mala salud en general y el dolor, lo que 
demuestra que cuanto mejor sea la autoestima mejor calidad de vida. Conclusión: 
Fue la existencia de correlaciones positivas y significativas (p <0,05) entre los 
dominios de la calidad de vida y la autoestima, refuta la hipótesis nula se acepta la 
hipótesis alternativa, existe una correlación entre la autoestima y la calidad de la vida 
de los niños separados por la lepra en Rio Grande do Norte. 
 
Palabras clave: Lepra, Autoimagen, Calidad de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Hanseníase inscrita em um sistema de saúde de cobertura universal, com 

garantia ao acesso, integralidade das ações de promoção, prevenção de doença, 

tratamento e reabilitação é apresentada como uma das moléstias mais antigas da 

história da humanidade, de grande significado para a vida das pessoas e da 

coletividade, inscrita no rol das doenças negligenciadas1. 

No passado, o isolamento compulsório dos doentes em colônias, induziu 

dificuldades nas relações sociais e psicológicas, a mais das vezes resultando no 

afastamento e na ruptura total ou parcial do vínculo familiar. Os filhos privados desse 
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convívio2, retirados frequentemente de modo desumano, foram confinados e criados 

em preventórios/educandários.  

Pesquisa, realizada com os filhos separados pela hanseníase da Colônia São 

Francisco (CABRAL, 2013), isolados compulsoriamente e que viveram no 

Preventório Oswaldo Cruz, município do Natal/RN-BR, os resultados apontaram 

além das perdas e danos: desintegração e reintegração familiar, a infância negada, 

coisas marcantes das quais não esquecem e a expectativa em viver o novo na 

busca de novos horizontes. Os colaboradores da pesquisa demonstraram resiliência 

como forma de defesa e enfrentamento do estigma e preconceito, sendo capazes de 

se reinventarem e construírem novos caminhos e destinos. 

O MORHAN Potiguar conseguiu catalogar aproximadamente 100 filhos 

separados pela hanseníase, que se inscrevem em um grupo de minorias ativas na 

medida em que o isolamento e a internação são proibidos por lei. Portanto, este 

grupo ainda presente tem relevância social e científica na medida em que se 

encontra em fase de extinção natural frente ao processo e produção da vida. 

Autoestima: é o sentimento, o apreço e a consideração que uma pessoa 

sente por si própria, ou seja, o quanto ela gosta de si, como ela se vê e o que pensa 

sobre ela mesma3. A autoestima representa um aspecto avaliativo do autoconceito e 

consiste num conjunto de pensamentos e sentimentos  referentes  a  si mesmo4. 

Diz respeito, ainda, ao afeto positivo ou negativo que o indivíduo tem de si 

próprio, sendo de grande relevância na sua relação com os outros, fomentando seu 

desempenho ante seus objetivos, cuja atitude depende do seu emocional e do nível 

de confiança que está relacionado. 5 

A Organização Mundial da Saúde define Qualidade de Vida como a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e dos 

sistemas de valores da sociedade em que vive, e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações. 6,7 Desdobrem as recomendações para 

novas condutas para abordar a hanseníase relacionada à eliminação do preconceito, 

reinserção social e melhoria da qualidade de vida. 8 

As mulheres que foram portadoras de hanseníase, durante grande parte do 

século XX, não tiveram a possibilidade de realizar o papel materno. A dedicação e 

os cuidados dirigidos aos filhos esbarraram nas políticas isolacionistas adotadas 

pelo Estado para conter a disseminação da doença, herdando uma vida marcada 
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pelo sofrimento causado pelo afastamento ou perda dos filhos, que uma vez libertas 

da compulsoriedade buscaram o sentido de viver o papel materno com uma nova 

gravidez ou uma adoção9. 

Com base na articulação da autoestima e qualidade de vida versus os filhos 

separados pela hanseníase levantam-se as seguintes hipóteses para estudo: 

Hipótese Nula (H0): Não há correlação entre autoestima e a qualidade de vida 

dos filhos separados pela hanseníase no Rio Grande do Norte. 

Hipótese Alternativa (H1): Há correlação entre autoestima e a qualidade de 

vida dos filhos separados pela hanseníase no Rio Grande do Norte. 

Com intuito de responder a hipótese objetiva-se: Avaliar a autoestima e a 

qualidade de vida dos filhos separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande 

do Norte através da mensuração e correlação entre ambos.  

 

METODO  

Estudo de abordagem quantitativa de natureza descritiva e inferencial. 

Resultante do projeto de pesquisa Avaliação da Autoestima e Qualidade de Vida dos 

Filhos Separados pela Hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte foi aprovado 

sob o n. 1.047.792 e CAEE nº 42951715.6.0000.5537 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/UFRN, respeitando todas as prescrições feitas pelo referido órgão e a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

A população alvo foi de 100 filhos separados pela hanseníase cadastrados no 

MORHAN Potiguar. Optou-se pela amostra de conveniência, respeitando o livre 

arbítrio em participar da pesquisa, assim, a amostra foi constituída por 60 

participantes. Atenderam ao critério de inclusão: comprovar a filiação de pais, mãe 

ou pai, ou ambos ex-doentes de hanseníase internados no Leprosário São 

Francisco. 10 

Utilizou-se um questionário para a caracterização sociodemográfica, o 

Medical OutcomesStudy 36 – item Short Form (SF-36)11 foi traduzido para o 

português e validado por12e a Escala de Autoestima de Rosenberg.3 

No geral o SF-36 é composto por 36 itens englobados em oito componentes: 

capacidade funcional (10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral 

de saúde (5 itens), vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos 

emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens), além de uma questão de avaliação 
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comparativa sobre condições de saúde atual e a de um ano atrás, nos fornecendo 

conhecimento acerca da doença do paciente. 11 

A Escala de Autoestima de Rosenberg originaria do inglês, foi traduzida e 

validada para o português3, composta por 10 itens apresentados com quatro pontos 

(1=concordo fortemente, 2=concordo, 3=discordo, 4=discordo fortemente). Possui 

ainda cinco itens com pontuações reversas (2, 5, 6, 8, e 9). A medida de autoestima 

é obtida pela soma dos valores das respostas aos itens da escala, após 

recodificação dos cinco itens reversos. O intervalo varia de 10 a 40, com maiores 

valores indicando elevada autoestima, destinada a avaliação da autoestima por meio 

de uma única dimensão14.    

Os dados obtidos foram analisados no Statistical Package for Social Science 

(SPSS), versão 20.0, com avaliação consistência interna das escalas pelo 

Coeficiente Alfa de Cronbach, varia de zero a um e quanto mais próximo de um 

melhor a consistência interna. Foi aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov para verificação de distribuição normal das escalas. 

Foi realizado teste Qui-quadrado na associação das variáveis 

sociodemográfica e testes não-paramétricos Mann-Whitney (variáveis 

independentes) e Friedman (variáveis SF-36 relacionadas) na comparação das 

médias do SF-36, e correlação de Spearman entre as escalas de Autoestima e SF-

36. 

A Correlação de Speaman, diz respeito a medida entre duas variáveis 

numéricas, com escala entre -1 e 1. Onde uma correlação positiva, significa que a 

medida que uma variável aumenta, a outra tende aumentar também. Enquanto na 

correlação negativa, a medida que uma variável aumenta, a outra tende diminuir. Foi 

adotada a classificação de coeficiente de correlação: Acima de 0,70 (positivo ou 

negativo), indica correlação forte; Entre 0,30 a 0,70 (positivo ou negativo), indica 

correlação moderada; De 0 a 0,30 (positivo ou negativo), temos uma correlação 

fraca. 

 

RESULTADOS 

 

Com relação às características sociodemográficas dos participantes, de 

acordo com a Tabela 1, verificou-se que em sua maioria, as mulheres estão na faixa 
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etária de 46 a 60 anos, não possuem companheiro, havendo presença de diferença 

estatística significante (p-valor = 0,010), possuindo até dois filhos, com renda até 

dois salários mínimos, residem em moradia própria e estudaram até o ensino 

fundamental. No sexo masculino destacam-se a faixa etária de 61 a 81 anos, 

casados. As variáveis até dois filhos, até dois salários mínimos, moradia própria e 

ensino fundamental predominaram em ambos os sexos. 

Tabela 1- Características sociodemográficas dos participantes segundo sexo. 

Natal/RN, 2016. 

 

 Quanto aos empregos, houve destaque entre as ocupações dos participantes 

do sexo masculino de aposentado, autônomo, pedreiro/pintor, funcionário público, 

além dos sem ocupação e no feminino doméstica/dona de casa e Aposentada. 

Verificou-se diferença estatística significante (p-valor = 0,023) entre as ocupações 

segundo sexo, conforme Tabela 2. 

Aspectos 
sociodemográficos 

Sexo 
Total 

Qui-
quadrado 

p-valor 
Masculino  Feminino  

n % n % N % 

Faixa etária        
18 a 45 anos 09 15,0 07 11,0 16 26,7  
46 a 60 anos 09 15,0 13 21,7 22 36,7 0,634 
61 a 81 anos 11 18,3 11 18,3 22 36,7 

Estado civil        
Casado 20 33,3 11 18,3 31 51,7 

0,010 Solteiro/Desquitado/
Viúvo 

09 15,5 20 33,3 29 48,3 

Número de filhos        
Até 2 filhos 16 26,7 17 28,3 33 55,0 

0,979 
> 2 filhos 13 21,7 14 23,3 27 45,0 

Renda familiar        
Até 2 SM 24 40,0 20 33,3 44 73,3 

0,110 
> 2 SM 05 8,3 11 18,3 16 26,7 

Tipo de moradia        
Própria 25 41,7 27 45,0 52 86,7 

1,000 
Alugada 04 6,7 04 6,7 08 13,3 

Escolaridade        
Ensino fundamental 16 26,7 20 33,3 36 60,0  

Ensino médio 10 16,7 09 15,0 19 31,7 0,729 
Ensino Superior 03 5,0 02 3,3 05 08,3  
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Tabela 2 - Distribuição das ocupações dos participantes do estudo segundo sexo. 

Natal/RN, 2016. 

Ocupação 

Sexo 
Total 

Qui-
quadrado 

p-valor 
Masculino Feminino   

n % n %   n % 

Doméstica/Dona de 
casa 

0 0 14 23,3   14 23,3 

0,023 

Aposentado 7 11,7 5 8,3 
 

12 20,0 

Pedreiro/Pintor 3 5 1 1,7 
 

4 6,7 

ASG/Assistente de 
cozinha  

1 1,7 2 3,3 
 

3 5,0 

Autônomo 3 5 0 0 
 

3 5,0 

Funcionário público 2 3,3 1 1,7 
 

3 5,0 

Sem ocupação 3 5 0 0 
 

3 5,0 

Auxiliar administrativo 0 0 2 3,3 
 

2 3,3 

Estudante 0 0 2 3,3 
 

2 3,3 

Porteiro/Vigilante 2 3,3 0 0 
 

2 3,3 

Assistente de saúde 0 0 1 1,7 
 

1 1,7 

Cabelereiro 0 0 1 1,7 
 

1 1,7 

Carpinteiro 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

Comerciante 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

Costureira 0 0 1 1,7 
 

1 1,7 

Eletricista 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

Garçom 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

Metalúrgico 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

Pensionista 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

Professor 0 0 1 1,7 
 

1 1,7 

Taxista 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

Técnico de enfermagem 1 1,7 0 0 
 

1 1,7 

 

 Ao comparar os domínios da qualidade de vida (QV) no total, verificou-se ser 

boa nos aspectos sociais (71,3), capacidade funcional (69,3), saúde mental (68,1), 

vitalidade (58,3), estado geral de saúde (57,1) e Dor (55,5) e piores desempenhos 

na limitação por aspectos físicos (52,1) e aspectos emocionais (49,4), sendo esta  

diferença estatisticamente significante (p-valor < 0,001).  
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Quadro 1 - Domínios da Qualidade de Vida segundo sexo dos participantes. 

Natal/RN, 2016. 

 

Ao comparar as médias segundo o sexo dos participantes, observou-se de 

forma geral o sexo masculino foi boa e com melhor desempenho nos domínios: 

aspectos sociais (71,5), capacidade funcional (70,5), saúde mental (69,5) e limitação 

por aspectos emocionais (54,0), sendo esta diferença estatisticamente significante 

(p-valor < 0,001).  

No sexo feminino, foi boa e com melhores desempenhos nos domínios: 

vitalidade (60,0), estado geral de saúde (63,0), dor (57,1) e limitação por aspectos 

físicos (56,4), e pior escore na limitação por aspecto emocional (45,4), sendo esta 

diferença não estatisticamente significante (p-valor = 0,063).  Ao compararmos os 

domínios da qualidade de vida entre os sexos dos participantes verificou-se 

diferença estatisticamente significante apenas no estado geral de saúde, sendo 

melhor nas mulheres (p-valor= 0,015).  

Em relação à autoestima, verificou-se pouca variância dentre os sexos, no 

entanto, o sexo masculino apresentou melhor escore que o feminino, não 

apresentando diferença estatisticamente significante (p-valor=0,418). 

 
Domínios QV 

 
Total  

Média (DV) 

Sexo U Mann- 
Whitney  
p-valor 

Masculino Feminino 

Média (DV) Média (DV) 

Aspectos sociais 71,3 (23,6) 71,5 (24,7) 71,0 (22,9) 0,798 

Capacidade funcional 69,3 (27,1) 70,5 (29,9) 68,2 (26,0) 0,542 

Saúde mental 68,1 (21,7) 69,5 (20,3) 66,8 (23,1) 0,651 

Vitalidade 58,3 (14,8) 56,4 (15,0) 60,0 (14,6) 0,310 

Estado geral de saúde 57,1 (19,5) 50,8 (20,1) 63,0 (17,2) 0,015 

Dor 55,5 (29,2) 53,8 (29,5) 57,1 (29,3) 0,639 

Limitações por aspectos 
físicos 

52,1 (42,0) 47,4 (44,0) 56,4 (40,3) 0,365 

Limitação por aspectos 
emocionais 

49,4 (47,7) 54,0 (48,3) 45,2 (47,6) 0,489 

Teste Friedman p-valor <0,001 <0,001 0,063 - 
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Quadro 2 - Mensuração da Escala Autoestima de Rosenberg de segundo sexo dos 

participantes. Natal/RN, 2016. 

Sexo 
Escala de Autoestima de Rosenberg 

U Mann- 
Whitney 
p-valor Min-Max Mediana Média (DV) IC 95% 

Masculino 23-40 33,0 32,3 (4,4) 30,6 – 33,9 
0,418 

Feminino 23-40 30,0 31,5 (4,1) 30,0 – 33,0 

Total 23-40 31,5 31,9 (4,2) 30,8 – 32,9 - 

 

Verificaram-se as correlações positivas, moderadas e significantes (p<0,05) 

entre os domínios da qualidade de vida e a escala de autoestima de Rosenberg no 

total dos participantes denotando-se que quanto melhor a autoestima melhor a 

qualidade de vida, sendo moderada com os domínios: aspectos sociais, capacidade 

funcional, saúde mental, vitalidade, limitação por aspectos físicos e emocionais, e 

correlações fracas no estado geral de saúde e dor.    

Quadro 3 - Correlação dos domínios da qualidade de vida e autoestima segundo 
sexo e total. Natal/RN, 2016. 

 

SF-36 - QUALIDADE DE 
VIDA 

ESCALA DE ROSENBERG 
Correlação Spearman r (p-valor) nível 

Masculino Feminino Total 

Aspectos sociais 
0,637 (0,009) 0,564 (0,001) 0,597 (0,000) 

Moderada Moderada Moderada 

Capacidade Funcional 
0,752 (<0,001) - 0,043 (0,002) 0,386 (0,002) 

Forte Fraca Moderada 

Saúde Mental 
0,447 (0,009) 0,525 (0,002) 0,499 (0,000) 

Moderada Moderada Moderada 

Vitalidade 
0,314 (0,097) 0,546 (0,001) 0,373 (0,003) 

Moderada Moderada Moderada 

Estado Geral de Saúde 
0,532 (0,003) 0,135 (0,468) 0,291 (0,024) 

Moderada Moderada Fraca 

Dor 
0,300 (0,113) 0,290 (0,114) 0,273 (0,035) 

Fraca Fraca Fraca 

Limitação por Aspecto 
Físico 

0,659 (<0,001) 0,526 (0,002) 0,568 (0,000) 

Moderada Moderada Moderada 

Limitação Aspecto 
Emocional 
 

0,651 (0,009) 
Moderada 

0,457 (0,010) 
Moderada 

0,574 (0,000) 
Moderada 
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Ao comparar as correlações por sexo dos participantes, verificou-se que o 

sexo masculino apresentou melhores correlações, sendo forte e significante na 

capacidade funcional, moderada e significante nos domínios aspectos sociais, 

capacidade funcional, saúde mental, limitação por aspectos físicos e emocionais, e 

correlações fracas no estado geral de saúde, limitação por aspecto físico e 

emocional, moderada e não significante na vitalidade e franca e não significante no 

domínio dor. 

No sexo feminino as correlações foram moderadas e significantes nos 

aspectos: sociais, vitalidade e limitação por aspecto físico e emocional, moderada e 

não significante no estado geral de saúde e fraca significante e negativa na 

capacidade funcional e fraca e não significante no domínio dor. 

 

DISCUSSÃO 

Constata-se que os aspectos sociodemográficos em geral comparado na 

análise por sexo dos participantes, apresentam perfil sociodemográficos para o sexo 

feminino, na faixa etária de 46 a 60 anos, casados, com até dois filhos, renda até 

dois salários mínimos, residentes em casa própria e estudaram até o ensino 

fundamental. No que diz respeito às ocupações, essas, apresentam-se bastante 

variadas (p-valor = 0,023) com predomínio da situação Doméstica/Dona de casa e 

aposentado, caracterizadas como atividades relacionadas a baixa escolaridade e 

renda. Destacaram-se no sexo feminino não possuir companheiro (p-valor = 0,010) e 

ocupação dona de cada. No sexo masculino destacam-se a faixa etária de 61 a 81 

anos e casados e ocupações como aposentado, autônomo e pedreiro/pintor. 

QV foi boa nos aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, 

vitalidade, estado geral de saúde e Dor e piores escores na limitação por aspectos 

físicos e emocionais. Quanto ao sexo, no masculino foi boa e com melhores escores 

nos domínios aspectos sociais, capacidade funcional e saúde mental e pior escore 

na limitação por aspectos físicos (p-valor < 0,001). No sexo feminino foi boa e com 

melhores escores nos domínios vitalidade, estado geral de saúde, dor e limitação 

por aspectos físicos, e pior escore na limitação por aspecto emocional (p-valor = 

0,063).   



55 

 

Ao comparar os domínios da qualidade de vida entre os sexos dos filhos 

separados pela hanseníase verificou-se diferença apenas no estado geral de saúde, 

sendo melhor nas mulheres (p-valor= 0,015).  

 Autoestima foi boa no geral, sendo um pouco melhor no masculino em 

relação ao feminino.  

Verificou-se a existência de correlações positivas e significantes (p<0,05) 

entre os domínios da qualidade de vida e autoestima, sendo moderadas nos 

domínios: aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, vitalidade, limitação 

por aspectos físicos e emocionais; e fracas no: estado geral de saúde e dor, 

denotando-se que quanto melhor a autoestima melhor a qualidade de vida para o 

grupo pesquisado de filhos separados pela hanseníase.  

Ao comparar as correlações por sexo dos participantes, verificou-se no 

masculino melhores correlações, sendo forte e significante (p<0,05) na capacidade 

funcional, moderada e significante (p<0,05) nos domínios aspectos sociais, 

capacidade funcional, saúde mental, limitação por aspectos físicos e emocionais, e 

correlações fracas no estado geral de saúde, limitação por aspecto físico e 

emocional, moderada e não significante na vitalidade e franca e não significante no 

domínio dor. 

A qualidade de vida está relacionada a autoestima e ao bem-estar pessoal e 

abrange aspectos de extrema relevância, como o estado de capacidade funcional e 

emocional, o nível socioeconômico, a atividade intelectual, o suporte familiar, os 

valores culturais, éticos e até religiosos15 

Nesse sentido, o estudo dos filhos separados pela hanseníase apresentou 

concordância com o resultado original de Rosenberg e com a escala revista, onde a 

consistência interna da escala medida pelo alfa de Cronbach como satisfatória. 4 

De um lado, a qualidade de vida pode ser representada associada tanto aos 

fatores biológicos, psicológicos e históricos, quanto aos sócios culturais e 

espirituais16. Do outro a autoestima enquanto confiança em si mesmo diz respeito à 

espiritualidade, a saúde, aos vínculos duradouros com a família e sexualidade dos 

idosos indivíduos. 17 

A autoestima é um fator gerador de confiança, que nos faz enfrentar 

problemas, acreditando que passaremos por todos os obstáculos da vida com 

excelência. A falta dela, por sua vez, leva a incerteza, sensação de incapacidade e 
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sentimento de derrota; sendo assim há modificação no comportamento do indivíduo, 

o qual se altera devido a auto avaliação, culminando numa visão errônea de si 

mesmo e desencadeando, assim, atos prejudiciais ao próprio indivíduo. 17 

No Brasil a temática da autoestima é pouco abordada cientificamente, o 

termo autoestima se tornou popularizado por livros de autoajuda e pelo senso 

comum, o que acarreta dificuldades conceituais e metodológicas. 18 

O termo autoestima de acordo com Rosenberg4 sugere que o julgamento 

pessoal é formado desde a infância por uma noção de valor, na adolescência os 

indivíduos sejam suscetíveis a maior inconstância dos sentimentos sobre si, a 

autoestima tende a estabilidade ao longo do ciclo vital, em que o indivíduo elege 

suas metas, aceita a si mesmo, valoriza o outro. 4 

A autoestima é talvez a variável mais crítica que afeta a participação exitosa 

de um de um segmento populacional, como idosos, neste caso os filhos separados 

pela hanseníase em seu processo de envelhecimento, onde sugere que a atenção 

básica representa um campo de atuação privilegiado em termos de investimentos 

das políticas públicas a partir da institucionalização do sistema único de saúde 

(SUS), focados na promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação19. Portanto, as intervenções de enfermagem favoreçam a partir da 

promoção da autoestima, autonomia e autocuidado18 como componente da 

qualidade de vida. 

Intrigados com os resultados apresentados entre autoestima e qualidade de 

vida dos filhos separados pela hanseníase ao refutar a hipótese alternativa, 

esperava-se que os mesmos apresentassem resquícios ou prejuízos decorrentes do 

período de exclusão social, uma vez que as instituições de segregação, o 

leprosários/preventórios/dispensários9 impregnava o peso do preconceito desde a 

visão medieval da lepra e do portador da doença atravessando séculos. 9 

Em um estudo sobre a separação dos pais doentes de hanseníase 

influenciou a vida dos colaboradores desse estudo, porém, apesar dessas 

lembranças dolorosas, eles conseguiram superar as dificuldades e reconstruir suas 

vidas.20 
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CONCLUSÃO 

Os participantes do estudo no geral apresentam perfil sociodemográfico 

feminino, faixa etária de 46 a 60 anos, casados, até dois filhos, renda até dois 

salários mínimos, residem em casa própria e estudaram até o ensino fundamental e 

ocupações bastante variadas (p-valor = 0,023), predominando Doméstica/Dona de 

casa e aposentado, caracterizadas como atividades relacionadas a baixa 

escolaridade e renda. Destacaram-se no feminino não possuir companheiro (p-valor 

= 0,010) e ocupação dona de cada.  No sexo masculino destacam-se a faixa etária 

de 61 a 81 anos e casados e ocupações como aposentado, autônomo e 

pedreiro/pintor.  

Quanto à qualidade de vida dos participantes no total, verificou-se ser boa 

nos aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, vitalidade, estado geral 

de saúde e Dor e piores escores na limitação por aspectos físicos e emocionais (p-

valor < 0,001). 

Ao comparar as médias segundo o sexo dos participantes, observou-se de 

forma geral o sexo masculino foi boa e com melhores escores nos domínios 

aspectos sociais, capacidade funcional e saúde mental e pior escore na limitação 

por aspectos físicos (p-valor < 0,001). No feminino foi boa e com melhores escores 

nos domínios vitalidade, estado geral de saúde, dor e limitação por aspectos físicos, 

e pior escore na limitação por aspecto emocional (p-valor = 0,063).  Ao 

compararmos os domínios da qualidade de vida entre os sexos verificou-se 

diferença apenas no estado geral de saúde, sendo melhor nas mulheres (p-valor= 

0,015).  

No que diz respeito a autoestima foi considerada boa entre os participantes 

do estudo e verificou-se pouca variação entre os sexos, no entanto, o sexo  

masculino apresentou melhor escore que o feminino (p-valor=0,418). 

Verificou-se a existência de correlações positivas e significantes (p<0,05) 

entre os domínios da qualidade de vida e autoestima, sendo moderada nos 

domínios: aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, vitalidade. 

Limitação em aspectos físicos e emocionais, e fracas no estado geral de saúde e 

dor, denotando-se que quanto melhor a autoestima melhor a qualidade de vida.  
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Ao comparar as correlações por sexo dos participantes, verificaram-se no 

sexo masculino melhores correlações, sendo forte e significante (p<0,05) na 

capacidade funcional, moderada e significante (p<0,05) nos domínios aspectos 

sociais, capacidade funcional, saúde mental, limitação por aspectos físicos e 

emocionais, e correlações fracas no estado geral de saúde, limitação por aspecto 

físico e emocional, moderada e não significante na vitalidade e franca e não 

significante no domínio dor. 

O sexo feminino as melhores correlações foram moderadas e significantes 

(p<0,05) nos aspectos sociais, vitalidade e limitação por aspecto físico e emocional, 

moderada e não significante no estado geral de saúde, fraca e significante (p<0,05) 

e negativa na capacidade funcional e fraca e não significante no domínio dor. 

Diante do exposto, a partir das correlações positivas, moderadas e 

significantes encontradas neste estudo, refuta-se a hipótese nula, se aceita a 

hipótese alternativa, que afirma a existência correlação entre autoestima e qualidade 

de vida dos filhos separados pela hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte.  
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5. CONCLUSÃO 

A contribuição do movimento está na busca constante pela 
ampliação da divulgação dos fatores que envolvem a 
doença, na cobrança junto as autoridades governamentais 
do cumprimento de ações que assegurem minimamente o 
bem-estar econômico e social das pessoas e da 
possibilidade de fortalecer espaços de representação social 
desses indivíduos. (Dossiê - A história dos filhos órfãos 
de pais vivos no Brasil) 

 

 

Os participantes do estudo no geral apresentam perfil sociodemográfico 

feminino, faixa etária de 46 a 60 anos, casados, até dois filhos, renda até dois 

salários mínimos, residem em casa própria e estudaram até o ensino fundamental e 

ocupações bastante variadas (p-valor = 0,023), predominando Doméstica/Dona de 

casa e aposentado, caracterizadas como atividades relacionadas a baixa 

escolaridade e renda. Destacaram-se no feminino não possuir companheiro (p-valor 

= 0,010) e ocupação dona de cada.  No sexo masculino destacam-se a faixa etária 

de 61 a 81 anos e casados e ocupações como aposentado, autônomo e 

pedreiro/pintor.  

Quanto a qualidade de vida dos participantes no total, verificou-se ser boa 

nos aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, vitalidade, estado geral 

de saúde e Dor e piores escores na limitação por aspectos físico e emocionais (p-

valor < 0,001). 

Ao comparar as médias segundo o sexo dos participantes, observou-se de 

forma geral o sexo masculino foi boa e com melhores escores nos domínios 

aspectos sociais, capacidade funcional e saúde mental (p-valor < 0,001). No 

feminino foi boa e com melhores escores nos domínios vitalidade, estado geral de 

saúde, dor e limitação por aspectos físicos, e pior escore na limitação por aspecto 

emocional (p-valor = 0,063).  Ao compararmos os domínios da qualidade de vida 

entre os sexos verificou-se diferença apenas no estado geral de saúde, sendo 

melhor nas mulheres (p-valor= 0,015).  

Quanto a autoestima foi considerada boa entre os participantes do estudo e 

verificou-se pouca variação entre os sexos, no entanto, o masculino apresentou 

melhor escore que o feminino (p-valor=0,418). 
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Verificou-se a existência de correlações positivas e significantes (p<0,05) 

entre os domínios da qualidade de vida e autoestima, sendo moderada nos 

domínios: aspectos sociais, capacidade funcional, saúde mental, vitalidade, limitação 

por aspectos: físicos e emocionais, e fracas no estado geral de saúde e dor, 

denotando-se que quanto melhor a autoestima melhor a qualidade de vida.  

Ao comparar as correlações por sexo dos participantes, verificou-se no 

masculino melhores correlações, sendo forte e significante (p<0,05) na capacidade 

funcional, moderada e significante (p<0,05) nos domínios aspectos sociais, 

capacidade funcional, saúde mental, limitação por aspectos físicos e emocionais, e 

correlações fracas no estado geral de saúde, limitação por aspecto físico e 

emocional, moderada e não significante na vitalidade e franca e não significante no 

domínio dor. 

No sexo feminino as melhores correlações foram moderadas e significantes 

(p<0,05) nos aspectos sociais, vitalidade e limitação por aspecto físico e emocional, 

moderada e não significante no estado geral de saúde, fraca e significante (p<0,05) 

e negativa na capacidade funcional e fraca e não significante no domínio dor. 

Diante do exposto, a partir das correlações positivas, moderadas e 

significantes encontradas neste estudo, refuta-se a hipótese nula, se aceita a 

hipótese alternativa, que afirma a existência correlação entre autoestima e qualidade 

de vida dos filhos separados pela hanseníase no Rio Grande do Norte.  

Mesmo apresentando limitações, esta pesquisa aponta para o fato de que 

novas pesquisas com abordagem qualitativa podem ser indicadas em 

complementaridade aos aspectos e domínios que mantêm a autoestima e a 

qualidade de vida.  

Espera-se, portanto, que essa pesquisa possa despertar ideias renovadoras 

nos meios acadêmicos a ponto de modificar atitudes dos profissionais de saúde para 

com os grupos minoritários, na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação das 

doenças negligencias pelo SUS. 

Afirma-se que o Estado brasileiro a exemplo de outras políticas de 

reconhecimento da cassação dos direitos cíveis e a cidadania tem um compromisso 

em resgatar a dignidade, a cidadania e o respeito aos filhos separados pela 

hanseníase.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 01 – QUESTIONÁRIO CARACTERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

Roteiro de Entrevistas para Usuários 

 

Data: ___/___/___   

 

1)  Sexo:  
 Masculino (     )   Feminino (   ) 

 

2)  Idade: _____ anos. 

 

3) Estado civil:  

(   ) casado(a)   (   ) viúvo(a) 

(   ) solteiro(a)  (   ) outro. Especificar: __________ 

(   ) separado(a) 

 

4) Filhos: _____ 

 

5) Ocupação: _______________ 

 

4) Renda familiar: R$___________ 

 

5) Tipo de moradia: 

(   ) casa própria  (   ) outra. Especificar: __________ 

(   ) casa alugada 

 

6) Grau de instrução: 

(   ) Ensino fundamental completo  (   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino fundamental incompleto (    ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino superior    (    ) Outro. Especificar: ______________ 
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APÊNDICE 02 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Prezado (a) Sr(a), 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada Avaliação da Autoestima e 
Qualidade de Vida dos Filhos Separados pela Hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte, 
na responsabilidade de Ana Michele de Farias Cabral, aluna do curso de Doutorado em Enfermagem 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), coordenado pelo Prof. Dr., Professordo 
Departamento de Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa. Sua participação é 
voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 
consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.Essa pesquisa tem como 
objetivo avaliar a autoestima e a qualidade de vida dos filhos separados pela hanseníase no Rio 
Grande do Norte.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 
responder questionários, sendo um deles referentes a seus dados pessoais e os outros sobre 
qualidade de vida e autoestima, cada um deles contém média 21 itens.  

A presente pesquisa oferece riscos mínimos ou desconforto ao participante e não envolve 
experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. Não haverá 
ressarcimento por sua participação nesta pesquisa, devendo a mesma ser espontânea e voluntária 
mediante os esclarecimentos sobre objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, conclusões 
e divulgação. No entanto, na ocorrência, em qualquer momento, de algum dano causado pela 
pesquisa ao mesmo, seja ele de origem física ou moral, o participante terá direito a indenização, 
desde que se comprove legalmente esta necessidade, segundo as leis brasileiras. Os benefícios ao 
participante serão da ordem de promoção do conhecimento acerca da qualidade de vida, autoestima 
de pessoas com transtorno mental e comportamental, e estratégias para seu enfrentamento. 
Ressalta-se que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 
nenhum momento. Se você tiver algum gasto que seja devido a sua participação na pesquisa, você 
será ressarcido, caso solicite. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 
resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 
benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada Avaliação da 
Autoestima e Qualidade de Vida dos Filhos Separados pela Hanseníase no Estado do Rio 
Grande do Norte. 
 
________________________________            ________________________________ 
Profa. PhD. Clélia Albino Simpson                 Participante da Pesquisa (Assinatura) 
 

 
Natal/RN, ______ de________________ de ________. 

 
 
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa ou 
de sua ética, poderá perguntar, direta e respectivamente aos seguintes responsáveis: 
 
Coordenador responsável:Profa. PhD. Clélia Albino Simpson. 
 
Comitê de Ética e Pesquisa: End.Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova.Caixa Postal 1666, 
CEP 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home-page: www.etica.ufrn.br. E-mail: 
cepufrn@reitoria.ufrn.br 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Impressão Digital 
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APÊNDICE 03 – CARTA DE ANUÊNCIA 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 
 

TÍTULO: Avaliação da Autoestima e Qualidade de Vida dos Filhos Separados pela 
Hanseníase no Estado do Rio Grande do Norte. 
 
 
LOCAL DE PESQUISA: Sede de reuniões MOHRAN Potiguar. 
 
 
COORDENADORA (PESQUISADOR RESPONSÁVEL):Profa. PhD. Clélia Albino Simpson. 
 
DOUTORANDA:Ana Michele de Farias Cabral. 
 
 
Após análise dos objetivos e da metodologia do projeto de pesquisa: Autorizamos a coleta de 
dados junto aos filhos separados pela hanseníase no estado do Rio Grande do Norte. 
 
Sim(   ) Não (   ).   
 
 
Quanto a divulgação: Autorizamos menção do nome da Instituição no relatório técnico-científico: 
Sim (   ) Não (   )  
 
 
Quanto ao relatório técnico-científico escrito:  
 Requeremos a apresentação dos resultados na Instituição: Sim (   ) Não (   )  

 
 

Natal - RN: ___/___/____. 
 

 
__________________________________________ 

 
Coordenador Estadual do MOHRAN Potiguar 
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APÊNDICE 04 – DECLARAÇÃO DE NÃO INÍCIO DA PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

 

 

 

 

 

 
Eu, Professor Doutor, vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

lotado no Departamento de Enfermagem e responsável pela pesquisa, declaro que a 
coleta de dados da pesquisa intituladaAvaliação da Autoestima e Qualidade de 
Vida dos Filhos Separados pela Hanseníase no Estado do Rio Grande do 
Norte, não foi iniciada. 
 
 
 
 

______________________________________ 

Profa. PhD. Clélia Albino Simpson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



70 

 

 
APÊNDICE 05 – DECLARAÇÃO DE ÁUDIO E VOZ 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu,___________________________________________________________ (nome 

do participante da pesquisa), depois de entender os riscos e benefícios que a 

pesquisa intitulada Avaliação da Autoestima e Qualidade de Vida dos Filhos 

Separados pela Hanseníase no Estado do Rio Grande do Nortepoderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, Profa. PhD. Clélia Albino Simpson, do 

Departamento de Enfermagem da UFRN e Ana Michele de Farias Cabral a realizar a 

gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 
acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 
pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 
científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 
informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 
mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa (nome completo do pesquisador 
responsável), e após esse período, serão destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 
e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal, ____ de______ de______. 

Assinatura do participante da pesquisa 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE 
VIDA -SF-36 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

. 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  
 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 
2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, 
agora? 
 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a 
Mesma 

Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 
durante um dia comum. Devido a sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas 
atividades? Neste caso, quando?  
 

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 
Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, 
participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 
como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, jogar bola, varrer 
a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir várioslances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
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i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde 
física?   
 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum 
problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  
 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação a família, 
amigos ou em grupo? 
 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 
você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta 

30 
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que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação as últimas 4 
semanas.  
 

 
Todo 

Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte 

do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 
você tem se sentindo 
cheio de vigor, de 
vontade, de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se sentido 
tão deprimido que 
nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se sentido 
calmo ou tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se sentido 
com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 
você tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 
você tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 
 
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes, etc)?  
 

Todo 
Tempo 

A maior parte do 
tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do 
tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A 
maioria 

das 
vezes 
falso 

Definitiva- 
mente 
falso 

a) Eu costumo 
obedecer  um pouco 
mais facilmente que 
as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa que 
eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 
 

Fase 1: Ponderação dos dados 
 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5 
4 
3 
2 
1 

07 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pontuação 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,0 
1,0 
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08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 
Se 7 = 2 a 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 
Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o 
seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 
Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 
Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 
Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 
Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

 

09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte 
orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 
Se a resposta for 2, o valor será (5) 
Se a resposta for 3, o valor será (4) 
Se a resposta for 4, o valor será (3) 
Se a resposta for 5, o valor será (2) 
Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d deverão 
seguir a seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 
Se a resposta for 2, o valor será (4) 
Se a resposta for 3, o valor será (3) 
Se a resposta for 4, o valor será (2) 
Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 

Fase 2: Cálculo do RawScale 
 
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 
domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para 
cada domínio. É chamado de rawscale porque o valor final não apresenta nenhuma 
unidade de medida.  
Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 

 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 
 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 
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Domínio: 
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  
                             Variação (Score Range) 

 
Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 
estipulados na tabela abaixo.  
 

Domínio Pontuação das questões 
correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por 
aspectos físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + 
e + g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por 
aspectos emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + 
c + d + f + h) 

5 25 

 

Exemplos de cálculos: 
 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 
 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 

Variação (Score Range) 
 
Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 
                                         20 
 
O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 

0 a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 
- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, 
portanto somando-se as duas, teremos: 9,4 
 

- Aplicar fórmula: 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 
                                    Variação (Score Range) 
 
Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 
           10 
 

           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, 
onde zero é o pior estado e cem é o melhor. 
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          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito 
notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e 
fazer uma média. 
 
Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo 
utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior 
comparado a um ano atrás.   
Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver 
sido respondida em 50% dos seus itens.    
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ANEXO B – ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 
Por favor, leia cuidadosamente cada uma delas. A seguir selecione a afirmação, desenhe um círculo 

em torno do número ao lado da afirmação selecionada. Certifique-se que leu todas as afirmações de 

cada grupo antes de fazer a sua escolha. Todos os ítens devem ser preenchidos. Assinalar o 

número apropriado. 

 

a) Concordo plenamente b) Concordo c) Discordo d) Discordo plenamente 

1 2 3 4 

 
1) De uma forma geral (apesar de tudo) estou satisfeito comigo mesmo (a). 

1 2 3 4 

 

2) As vezes, eu acho que não sirvo para nada (desqualificado ou inferior em relação aos outros). 

1 2 3 4 

 

3) Eu sinto que eu tenho um tanto (um número) de boas qualidades. 

1 2 3 4 

 

4) Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas (desde que ensinadas) 

1 2 3 4 

 

5) Não sinto satisfação nas coisas que realizei. Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar. 

1 2 3 4 

 

6) As vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas). 

1 2 3 4 

 

7) Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num mesmo nível) as outras 

pessoas. 

1 2 3 4 

 

8) Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesmo (a). (Dar-me mais valor). 

1 2 3 4 

 



79 

 

9) Quase sempre estou inclinado (a) a achar que sou um (a) fracasso (a). 

1 2 3 4 

 

10) Eu tenho uma atitude positiva (pensamentos, atos e sentimentos positivos) em relação a mim 

mesmo (a). 

1 2 3 4 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
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