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PELO FIM DO ESTIGMA E DA DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS 

ATINGIDAS PELA HANSENÍASE 

 

Há muitos mitos e equívocos sobre a hanseníase. Como médicos e profissionais, nós temos o 

dever de dirimir dúvidas e bem informar a sociedade. 

 

A hanseníase é uma moléstia infecciosa de baixa transmissibilidade. Não se contrai 

hanseníase pelo contato ocasional. Ela pode ser curada com a Poliquimioterapia, que matam 

as bactérias que a causam e impedem a disseminação da doença. O diagnóstico precoce, 

seguido de tratamento impede que ocorram as disfunções e deformações associadas à 

hanseníase. Não há hoje razões médicas para isolar uma pessoa com esta enfermidade. 

 

Apesar disso, pessoas afetadas por hanseníase ainda sofrem discriminação social, mesmo 

quando curadas. Famílias inteiras são marginalizadas e as conseqüências disso são 

devastadoras. 

 

Os medicamentos podem curar a hanseníase, mas o estigma a ela associado somente será 

eliminado com o amplo esclarecimento desta doença à sociedade. 

 

Desaparecendo o estigma social, muitas pessoas buscarão o tratamento. Novos casos serão 

detectados mais rapidamente, o que diminui a probabilidade de que se acompanhem de 

disfunções e deformidades. Será assim aliviado o peso que a hanseníase exerce sobre a 

humanidade. 

 

Reafirmamos o direito das pessoas afetadas pela hanseníase a serem tratadas em qualquer 

hospital. Clamamos pelo fim da discriminação contra eles e seus familiares. Defendemos seus 

direitos para que possam viver com dignidade, como membros totalmente integrados na 

comunidade, com igualdade de acesso às oportunidades, e beneficiando-se de todos os 

direitos humanos. 

 

(SASAKAWA, 2012) 
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RESUMO 

 

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, 

que se manifesta por sinais e sintomas dermatoneurológicos e tem grande poder incapacitante. 

Foi marcada por um forte estigma durante toda a sua história, pois seus portadores 

representavam uma ameaça, alvo do medo e do desprezo social. Atualmente, a hanseníase tem 

tratamento e cura, e não há mais a necessidade de separar os seus portadores do meio familiar 

e social, no entanto, eles ainda sofrem preconceito e discriminação. Este estudo teve como 

objetivo apreender as representações sociais da hanseníase que interferem modificando a 

saúde mental do portador da hanseníase no que diz respeito ao estigma e preconceito. Trata-se 

de um trabalho descritivo e exploratório com abordagem qualitativa, do qual participaram 22 

usuários do Ambulatório de atendimento especializado em doenças infectocontagiosas do 

Hospital Giselda Trigueiro, localizado em Natal/RN. Os mesmos estavam em uso da 

poliquimioterapia no período da coleta de dados, eram de ambos os sexos, com faixa etária 

entre 16 e 80 anos de idade e classificados como paucibacilar ou multibacilar. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN. A coleta de dados foi realizada com o 

preenchimento do questionário de identificação e pela realização da entrevista semi-

estruturada, a qual foi gravada. Após o fim da coleta de dados, realizou-se a construção de 

tabelas e gráficos, com a utilização do Microsoft Excel Start 2010, para a devida 

caracterização dos sujeitos da pesquisa; e o tratamento dos dados obtidos a partir das 

entrevistas gravadas realizou-se através da Análise de Conteúdo, com base na Teoria das 

Representações Sociais. Os sujeitos estudados eram, em sua maioria, do sexo masculino 

(64%), casados ou em união estável (68%), se concentravam na faixa etária de 50 a 60 anos 

(36%) e 28 a 38 anos (23%), tinham no máximo ensino fundamental completo (65%) e eram 

de baixa renda (59%). Do total de entrevistados, 64% eram classificados como multibacilares, 

com predomínio da forma dimorfa; e 50% possuíam grau de incapacidade I ou II; com 

diferentes períodos de diagnóstico. Os relatos originaram duas categorias: 1. Os significados 

negativos do adoecer em hanseníase e 2. Os significados positivos do adoecer em hanseníase; 

as quais foram, posteriormente, subdivididas em subcategorias. Dessa maneira, foi constatado 



 
 

que, no grupo estudado, a representação social da hanseníase vivencia um momento de 

transição, no que tange o entendimento sobre a doença e a sua maneira de experienciar o seu 

processo de adoecimento. Tal representação encontra-se ancorada na qualidade da informação 

sobre a doença que seus portadores e objetivada na tentativa de encarar o adoecer em 

hanseníase como um “processo normal”. Constatou-se no estudo que esse processo de 

transição se deve ao trabalho desenvolvido de combate ao estigma e das sequelas da 

hanseníase, que tem conseguindo, aos poucos, transformar a realidade, tanto no que se refere 

ao trabalho da equipe de referência, quanto no que se refere a um caráter mais amplo, de 

ações de educação em saúde, o que favorece a superação das incapacitações psicossociais. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Hanseníase. Estigma social. Saúde mental. Preconceito. 
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ABSTRACT 

 

Leprosy is a chronic infectious-contagious disease, caused by Mycobacterium leprae, 

manifested by dermatological and neurological signs and symptoms and has great disabling 

power. It was marked by a strong stigma throughout its history, since its bearers represented a 

threat, target of fear and social contempt. Currently, leprosy has treatment and cure, and the 

need to separate the diseased from family and social environment is no more necessary. 

However, patients still suffer prejudice and discrimination. This study aimed to understand 

the social representations of leprosy that interfere modifying mental health of the patient with 

leprosy in relation to stigma and prejudice. This is a descriptive and exploratory study, with 

qualitative approach, which involved 22 users of the Special Care Clinic in Infectious 

Diseases at the Hospital Giselda Trigueiro, located in Natal / RN. They were in use of 

multidrug therapy in the period of data collection, were of both sexes, aged between 16 and 

80 years of age and classified as paucibacillary or multibacillary. The study was approved by 

the UFRN Ethics in Research Committee. Data collection was performed by filling the 

questionnaire identification and then for conducting the semi-structured interview, which was 

recorded. After the end of data collection, there was the construction of tables and graphs, 

using the Microsoft Excel Start 2010 for proper characterization of the research subjects; and 

for the treatment of the data obtained from the interviews, was used the Content Analysis and 

based on the Theory of Social Representations. The subjects studied were mostly male (64%), 

married or in a stable relationship (68%), concentrated in the age group 50-60 years (36%) 

and 28-38 years (23%), had at most elementary education (65%) and were low-income (59%). 

Of the total respondents, 64% were classified as multibacillary, with predominantly 

dimorfous form, and 50% had disability grade I or II, with different periods of diagnosis. The 

reports originate two categories: 1. The negative meanings of illness and leprosy; and 2. The 

positive meanings of illness in leprosy, which were subsequently subdivided into 

subcategories. Thus, it was found that in the group studied, the social representation of 

leprosy experiences a moment of transition, as regards the understanding of the disease and its 

way of experiencing the disease process. Such representation is anchored in the quality of 



 
 

information on the disease of its bearers and aimed at an attempt to face the illness of leprosy 

as a "normal process". It was found in this study that the transition is due to the work of 

combating stigma and consequences of leprosy, which is able to gradually transform reality, 

both regarding the team work of reference, and in relation to a broader character, of actions of 

health education, which favors overcoming of psychosocial disabilities. 

 

Key words: Nursing. Leprosy. Social stigma. Mental health. Prejudice 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A motivação que me levou a escrever este projeto foi baseada primeiramente no 

compromisso assumido com a enfermagem. Esse compromisso me levou a refletir, depois de 

formada, no meu papel como enfermeira na construção da minha profissão e na 

responsabilidade assumida, diante da sociedade, em “cuidar de gente”, como referiu Wanda 

Horta (1979). 

Essa reflexão me conduziu a mudanças de conceitos e paradigmas e até mesmo, 

de pré-conceitos, diante da formação do enfermeiro e da produção de conhecimento em 

enfermagem. Durante um período de dois anos vivi em outro estado da federação e tive 

contato com outra enfermagem e outra maneira de ensino em enfermagem, processo no qual 

eu também estava inserida, mas naquele momento, como professora. 

Percebi, então, que a enfermagem que eu conhecia era muito maior que a qual eu 

imaginava e que as minhas ações de cuidado tinham que ser embasadas em evidencias reais, 

as quais definem as características e o papel do enfermeiro. Diante disso e da responsabilidade 

de formar novos enfermeiros, decidi pelo caminho da pós-graduação Stricto Sensu e do 

compromisso com a produção de conhecimento em enfermagem, com o objetivo primeiro de 

melhorar a prática da nossa profissão. 

Quando retornei ao meu estado, passei no processo seletivo para professora 

substituta do departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e comecei a trilhar um caminho para o ingresso no Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem desse departamento. 

Nesse momento, o objeto de pesquisa deste projeto, definido como “O estigma em 

hanseníase no contexto da saúde mental de seus portadores”, me escolheu e eu o escolhi. Vale 

salientar, para justificar essa escolha mútua, que durante a minha graduação fui monitora das 

disciplinas de saúde coletiva e epidemiologia e voluntária de um projeto de extensão, no qual 

trabalhávamos com educação em saúde em Hanseníase nas escolas de nível fundamental do 

município de Natal/RN. 

Lembro-me que foi marcante compreender a Hanseníase do ponto de vista social, 

tocar na realidade de sofrimento decorrente das deformidades, da segregação e do 

preconceito, como também, a de outros sentimentos como o medo, a vergonha e a 

desesperança. Até então, eu só conhecia a doença no seu conceito biomédico, as suas 

consequências físicas e os cuidados que se deveria ensinar para prevenir complicações da 
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doença. 

Outro momento importante para essa escolha foi as visitas que realizamos no 

antigo leprosário do município de Natal/RN e as visitas domiciliares às famílias que possuíam 

membros com sinais e sintomas da doença. Era marcante a negação da doença e a resistência 

ao tratamento pelo próprio doente, como também, pela sua família.  

No final da minha graduação recebi, durante o estágio supervisionado, em uma 

Unidade de Saúde da Família (USF), um usuário apresentando várias incapacidades e 

deformidades decorrentes da hanseníase, para a troca de curativo. A minha assistência se 

reservou apenas ao procedimento do curativo, mas não nego que me questionei sobre as 

minhas competências para assistir ao doente de hanseníase ou aquele que convive com as 

sequelas dela. Esse fato foi decisivo para a escolha dessa temática, com o compromisso em 

produzir conhecimento e melhorar o nosso cuidado na promoção à saúde, na prevenção de 

agravos, no tratamento e na reabilitação desses usuários.  

Contudo, outro fator me preocupou: quando cuidamos de alguém que está com 

hanseníase, não estamos cuidando apenas de suas feridas e ofertando a tratamento necessário 

para curá-lo; estamos cuidando de uma pessoa portadora de uma doença estigmatizada e 

deformante, que trouxe, durante muito tempo, ou ainda traz prejuízos para sua auto-imagem, 

atividades de vida diária e relacionamento social. Nesse contexto, ouso desbravar as 

consequências do estigma em hanseníase para a saúde mental do seu portador, relacionando a 

representação social da hanseníase para o doente e o que mudou em sua vida após o 

diagnóstico. 

Aqui se busca superar a compreensão da visão curativista, na qual a assistência 

girava em torno do doente a ser curado e da doença a ser combatida, e adota-se, 

definitivamente, a manutenção da saúde, como bem-estar físico, psíquico, social e ambiental, 

como objetivo primeiro de todo o cuidado (MELO; FIGUEIREDO, 2008). Em outras 

palavras, ambiciona discutir a assistência integral a pessoa, ao ser humano, que na sua história 

de vida foi, por um tempo, portador de uma doença marcada, ainda, por forte estigma. Sabe-se 

que em todos os períodos históricos a hanseníase tem sido colocada como uma doença 

incurável e incapacitante em diversas sociedades e culturas (MACHADO, 1978; RICHARDS, 

1993; MINUZZO, 2008). Afirmar que a doença tem tratamento e cura às vezes não é 

suficiente, dependendo do imaginário que se tem da doença (BAMBIRRA, 2004). 

O conceito biológico explicativo da ciência diz que a hanseníase é uma doença 

infecto-contagiosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, que se 

manifesta através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos 
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periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. A característica principal da doença é o 

comprometimento dos nervos periféricos, o que resulta em um grande potencial para provocar 

incapacidades físicas que podem, inclusive, evoluir para deformidades (BRASIL, 2009). 

O termo hanseníase surgiu em homenagem ao descobridor do Mycobacterium 

leprae, o cientista norueguês Gerard Amauer Hansen, para substituir a termologia “lepra”, 

causadora de grande medo durante milhares de anos. O termo “lepra” caracterizava a doença 

como mal desfigurante, incurável, contagioso e impuro (WHO, 2011), o que levou muitas 

pessoas a serem segregadas e afastadas de suas famílias. Esse estereótipo social da doença foi 

bem retratado por Tronca (2000) na narrativa a seguir:  

 

“... O medo inconfessável que sentiam antes da consulta havia se tornado realidade: 

Mun Ki tinha lepra, e a lei era taxativa – devia entregar-se e ser exilado pelo resto da 

vida numa sinistra ilha de leprosos. Era diferente de todos os outros homens e estava 

irremediavelmente condenado a morrer da mais terrível doença conhecida pela 

humanidade: os dedos das suas mãos e pés iriam cair, seu corpo iria apodrecer aos 

poucos, e o cheiro poderia ser sentido de longe (...). O rosto cresceria, grosso, 

escamoso e peludo como o de um leão; os olhos ficariam vidrados como os de uma 

coruja à luz do dia; então, com o nariz e os lábios destruídos, as feridas supuradas 

corroeriam as bochechas e invadiriam o queixo, até que, completamente 

desfigurado, sem os pés e as mãos, morreria em agonia. Era um leproso.” 

(TRONCA, 2000, p. 36) 

 

Diante dessa narrativa, pode-se dimensionar a realidade vivida pelos portadores de 

hanseníase no decorrer dos séculos, fato esse, objeto de vários questionamentos de Miranda 

(1999) quando referiu à existência de dois mundos: o mundo de dentro da colônia (o do 

portador de hanseníase) e o mundo de fora da colônia (o dos sadios). Em sua tese de 

doutorado, a autora cita um trecho do Livro “À margem da vida num leprosário do Acre”, de 

Nunes (1978), que afirma que a humanidade “tinha em sua mente, gravada por uma tradição 

infeliz, a imagem do leproso-pária, do leproso-diabo, do leproso-inútil, do leproso-bíblico, 

que era a imagem do pecado” (NUNES, 1978). 

Compreende-se, desse modo, que o estigma contra os pacientes de lepra, se não 

combatido, pode afetar todos os aspectos de controle da doença (BAINSON, VAN DEN 

BORNE, 1998; SALAZAR et al, 1995), podendo relacionar-se com a prevalência, a 

manifestação e a progressão de transtornos mentais e comportamentais, pois essas alterações 

estão associadas a fatores como a pobreza, o sexo, a idade, catástrofes e conflitos, graves 

doenças físicas e o ambiente familiar e social (WHO, 2002). 

A mudança de comportamento, segundo Simões e Delello (2005), está 

intimamente ligada ao estigma, termo esse utilizado segundo o conceito desenvolvido por 

Goffman (1982), encerra três características fundamentais: as abominações do corpo, os 
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defeitos de caráter e a proveniência social (nacionalidade, religião, casta etc.). É evidente que 

no contexto da hanseníase, o estigma refere-se ao descrédito, à desqualificação e à 

marginalização social em conseqüência das deformidades físicas do paciente.  

Com isso, busca-se compreender a estigmatização da hanseníase e suas 

consequências para a Saúde Mental dos seus portadores, através dos seguintes 

questionamentos levantados: Como e quais são os efeitos estigmatizantes para a saúde mental 

do portador de hanseníase? Qual o grau de intensidade e o impacto para sua vida cotidiana 

frente aos familiares e comunidade? Quais os fatores de discriminação que estão envolvidos 

na estigmatização? 

Queiroz e Puntel (1997) afirmam que o diagnóstico de hanseníase choca o 

paciente que, mesmo sabendo que se trata de uma doença curável e com baixa 

patogenicidade, internaliza a necessidade de camuflar a verdade para os outros e passa a sentir 

o peso do estigma comprometendo sua saúde mental e suas interações psicossociais.  

Portanto, esse estudo justifica-se na medida em que busca aperfeiçoar a 

compreensão que o ser humano não é formado somente pelo seu corpo físico e que a 

manifestação da hanseníase não atinge apenas a pele e os nervos, mas atinge também e 

principalmente, a sua vida diária, as suas relações familiares e sociais e a sua auto-estima. 

Salienta-se que a contribuição desta pesquisa não enriquecerá somente a ciência da 

enfermagem, será também de grande valia para as ciências humanas, pois tratará do homem 

como ser inteiro, sem divisões. 

É importante ressaltar, ainda, que este estudo é oriundo do Projeto de Pesquisa 

“Hanseníase versus Estigma no contexto da Saúde Mental no Estado do Rio Grande do 

Norte”, que ambiciona estender o estudo do estigma da hanseníase para as demais regiões do 

nosso estado, como também, identificar as representações sociais, sobre a hanseníase, dos 

gestores e dos familiares, além dos próprios doentes. Todavia, para favorecer a conclusão 

desta pesquisa num tempo máximo de dois anos, período de duração do mestrado, foi 

realizado um recorte e escolhido como local de estudo a capital do estado e como sujeitos da 

pesquisa, os doentes. 

Esse projeto está sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa “Ações 

promocionais e de atenção a grupos humanos em saúde mental e saúde coletiva”, do 

departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 

onde também foram desenvolvidos outros estudos de grande valia para a construção desta 

presente proposta. Esses estudos estão apresentados no quadro abaixo: 
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TÍTULO ANO AGÊNCIA/ 

FORMENTO 

RESULTADOS/CONCLUSÕES TIPO 

Avaliação do 

impacto do 

treinamento de 

clínica em 

Hanseníase e sua 

contribuição para o 

aumento da 

detecção da doença 

no Estado do Rio 

Grande do Norte 

2008 - Os profissionais avaliaram os 

treinamentos positivamente, quanto à 

metodologia, conteúdo e capacidade 

dos instrutores e sugeriram a aumento 

da carga horária do curso. Observou-se 

um aumento significativo na detecção 

da hanseníase no estado, nos anos de 

2004 e 2005, quando foram realizados 

a maioria dos cursos nos municípios 

pesquisados. Concluiu-se que há uma 

real necessidade de educação 

permanente, meio de favorecer um 

maior compromisso com a prática 

diária e assim, garantir uma maior 

eficiência no controle da hanseníase no 

estado. 

PROJETO DE 

DISSERTAÇÃO 

CONCLUÍDA 

Informações acerca 

da hanseníase aos 

escolares do ensino 

fundamental nas 

escolas do bairro de 

Passagem de Areia, 

em Parnamirim/RN 

2009 Pró-Reitoria de 

Extensão 

(PROEx) 

No primeiro momento (pré-teste), 

verificou-se o desconhecimento da 

maioria dos escolares sobre a 

hanseníase. Após realização de ações 

de educação em saúde e a aplicação do 

pós-teste, observou-se que: houve 

mudanças significativas no 

conhecimento sobre a doença; 

importância das ações educativas para 

controle da hanseníase; importância da 

enfermagem na atuação nas ações de 

educação em saúde e destaque para que 

essas ações sejam direcionadas aos 

jovens, pois são agentes 

disseminadores de informação entre 

seus familiares a a comunidade em 

geral. 

PROJETO DE 

EXTENSÃO 

Hanseníase: 

enfocando o auto-

cuidado a usuários 

do Hospital Giselda 

Trigueiro/Rio 

Grande do Norte 

2009 Programa 

Institucional de 

Bolsas de 

Iniciação 

Cientifica 

(PIBIC) 

Observou-se o déficit de conhecimento 

dos entrevistados acerca da transmissão 

da hanseníase, no entanto, os mesmos 

se apresentaram bem informados sobre 

os sinais e sintomas da doença. 

Ressaltou-se a importância da 

realização do tratamento com a 

poliquimioterapia aliada com uma série 

de cuidados para prevenção de 

incapacidades físicas. Evidenciou-se a 

necessidade da pesquisa em hanseníase 

estar relacionada à prática clínica, 

como também, as práticas de atividades 

de educação em saúde serem de 

extrema relevância na prevenção de 

incapacidades físicas na hanseníase 

através do auto cuidado, uma vez que 

capacita os portadores da doença para 

tais ações de prevenção, bem como 

consolida o conhecimento científico na 

prática. 

PROJETO DE 

INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 
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O impacto da 

Educação em 

Saúde, sobre o risco 

de adoecer em 

Hanseníase, nos 

estudantes do 

ensino médio do 

município de 

Parnamirim-RN 

2010 

e 

2011 

Programa 

Institucional de 

Bolsas de 

Iniciação 

Cientifica 

(PIBIC) 

Esta pesquisa foi inicialmente 

desenvolvida em 2010 e repetida em 

outras escolas em 2011. Nos dois 

momentos, percebeu-se que poucos 

alunos conhecem sobre a doença, 

havendo após a palestra mudança 

considerável, refletida no aumento das 

respostas corretas acerca da mesma. 

Apontou a importância de um trabalho 

informativo conjunto entre unidade de 

saúde, escolas e a comunidade em 

relação à hanseníase, de modo a 

esclarecer as dúvidas da população, 

incentivando o diagnóstico precoce e a 

não discriminação, salientando a cura 

quando realizado tratamento. 

 

PROJETO DE 

INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

Trajetória de vida 

de ex-portadores de 

hanseníase com 

histórico asilar 

2010 - Este estudo teve como objetivo resgatar 

a trajetória de vida de ex-portadores de 

hanseníase que foram asilados na 

colônia São Francisco de Assis, em 

Natal/RN. Foi utilizado a método da 

História Oral de vida e as entrevistas 

analisadas à luz da Analise de 

Conteúdo. Através das Histórias de 

vida, foram extraídos quatro eixos 

temáticos (estágios comportamentais, 

estigma, preconceito e exclusão social), 

que representam bem a dor e 

sofrimento dos ex-exilados em 

conviver com uma doença 

estigmatizante e suas complicações. A 

autora conclui afirmando que não 

poderá haver justiça social enquanto 

houver um (ex) portador de hanseníase 

estigmatizado. 

 

PROJETO DE 

DISSERTAÇÃO 

CONCLUÍDA 

Quadro 1 - Estudos previamente desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa que subsidiaram a construção desta 

pesquisa. 

Fonte: Arquivos do grupo 

 

Diante de todo o exposto, o presente estudo tem como objetivo geral, apreender as 

representações sociais da hanseníase que interferem modificando a saúde mental do portador 

da hanseníase no que diz respeito ao estigma e preconceito. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Com a finalidade de favorecer ao leitor um auxilio no entendimento acerca do 

objeto de estudo desta dissertação, qual seja, a representação social da hanseníase, focando o 

estigma no contexto da saúde mental, o presente capítulo destina-se a contextualizar este a 

partir da literatura existente. 

Para tanto, seguiu-se um desenho esquemático, criado pela própria mestranda, o 

qual teve suas bases formadas no exame de qualificação, a que este projeto de pesquisa foi 

submetido, em outubro de 2010, como etapa obrigatória para o desenvolvimento da pesquisa. 

A idéia do desenho, que segue abaixo, foi sugerida por um dos professores da banca de 

qualificação, com o intuito de objetivar a elaboração desta revisão e interligar os temas 

abordados. 

 

 

 

Figura 1 - Desenho autoexplicativo da revisão de literatura 

Fonte: produzido pela autora, 2012 

 

Como se observa no desenho, a apresentação dos temas poderia ocorrer seguindo 

diversas ordens, sem ter uma hierarquia. No entanto, foi escolhido iniciar-se pelo 

levantamento de conceitos inerentes a Teoria da Representação Social (TRS), entendida como 

“saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a 

finalidade de construir e interpretar o real” (OLIVEIRA; WERBA, 1998, p. 105). Aqui, 

servirá como uma linha de costura, que tem por função unir os moldes do objeto de pesquisa. 



30 
 

Em seguida, faz-se uma discussão do conceito cientifico e situação 

epidemiológica da hanseníase na atualidade, objetivando aproximar o leitor da temática, sem 

as considerações históricas e sociais. Na seqüência, para maior compreensão do objeto desta 

pesquisa, foi construído um caminho longo, para retratar a história da Lepra e a História da 

Hanseníase. E por fim, como em um movimento ininterrupto, elucidaram-se aspectos 

pertinentes sobre estigma e preconceito, contextualizado com os aspectos da saúde mental. 

 

 

2.1 A TEORIA DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

 

A Teoria da Representação Social (TRS) originou-se na Europa com a publicação, 

feita por Serge Moscovici de seu estudo La Psychanalyse: Son image et son public, em 1961; 

que foi posteriormente reeditada em 1976. Surgiu com a necessidade de dar uma forma 

sociológica à Psicologia Social (FARR, 2008). Para Moscovici, a tarefa principal da 

psicologia social é estudar as representações, suas propriedades, suas origens e seu impacto 

(MOSCOVICI, 2007). 

O seu idealizador se recusa a dar uma definição exata da sua teoria, por 

reconhecê-la como um fenômeno e não apenas como um conceito, dessa forma, fornece, em 

seus escritos, subsídios norteadores para a compreensão acerca das representações sociais 

(LEME, 1993; OLIVEIRA; WERBA, 1998). 

Se aceita a existência de certa quantidade, tanto de autonomia, como de 

condicionamento em cada ambiente, seja natural e/ou social. Impressionantemente, o 

indivíduo ou a sociedade está cercado por palavras, idéias e imagens que penetram os olhos, 

os ouvidos e a mente. Nesse contexto, se disse que as representações possuem duas funções, a 

de convencionalizar e a de serem prescritivas. A primeira fornece uma forma definitiva aos 

objetos, pessoas e acontecimentos e os localizam em uma determinada categoria e, 

gradualmente, os colocam como um modelo determinado. Tipo distinto e partilhado por um 

grupo de pessoas. A segunda determina o poder que as representações têm de se imporem 

como uma força irresistível, como uma estrutura que está presente antes mesmo que as 

pessoas pensem (MOSCOVICI, 2007). 

Para Moscovici (2007), todas as interações humanas, sejam elas entre duas 

pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações, se configurando produto de ações e 

comunicações da sociedade. Elas surgem internamente, mentalmente, quando o processo 
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coletivo (as interações) penetra, como fator determinante, no pensamento individual. As 

representações influenciam a mente de cada um, onde são re-pensadas, re-citadas e re-

apresentadas. 

Jesuíno (2011) relembra que o conceito de representações sociais, tem como 

“arquitetura básica”, três dimensões, as quais seriam a informação, o campo de representação 

e a atitude. A informação, entendida como dimensão ou conceito, está relacionada com a 

organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de um objeto. O campo de 

representação remete-se a idéia da imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado 

das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto da representação. E por fim, a 

atitude relaciona-se com a orientação global em relação ao mesmo objeto, pela qual se podem 

diferenciar os sujeitos (MOSCOVICI, 1978; JESUÍNO, 2011;). 

Sabe-se que nem todos têm a mesma informação, como também, nem todos 

poderão ter a mesma atitude, seja ela de neutralidade, de aceitação ou rejeição. Esses 

diferentes níveis de crenças e atitudes, variáveis de sujeito para sujeito, de grupo para grupo, 

poderão contribuir para uma imagem redutora, estereotipada, do objeto intencionado, no 

presente estudo, a hanseníase (JESUÍNO, 2011). 

Mas, voltando para as representações sociais, Sá (1993), ao fazer uma releitura do 

conceito das representações sociais e do seu estado atual, retoma que Moscovici considera 

coexistirem nas sociedades contemporâneas duas classes distintas de universos de 

pensamentos: os universos consensuais e os universos reificados. 

Nos universos reificados são produzidos e onde circulam as ciências e o 

pensamento erudito, caracterizado pela objetividade, pela lógica e pela teorização. Lá, a 

sociedade é vista como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos membros são 

desiguais. Encontra-se um comportamento adequado para cada circunstância, uma formula 

lingüística para cada confrontação, uma informação apropriada para um contexto determinado 

(SÀ, 1993; MOSCOVICI, 2007). 

Nos universos consensuais são encontradas as atividades intelectuais da interação 

social cotidiana, ou seja, onde são produzidas as representações sociais. Não se conhecem os 

limites especializados, obedecem-se a “lógica natural”, utilizam-se mecanismos diferentes de 

verificação e se mostram menos sensíveis aos requisitos de objetividade do que a sentimentos 

compartilhados de verossimilhança ou plausibilidade (SÁ, 1993). A sociedade é uma criação 

visível, permeada de sentido e finalidade, “possuindo uma voz humana, de acordo com a 

existência humana e agindo tanto como reagindo, como um ser humano” (MOSCOVICI, 

2007; p. 49-50). 
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Para a compreensão do fenômeno das representações sociais faz-se necessário 

compreender a idéia do que seria familiar e não-familiar. Moscovici (2007; p. 54) ao tentar 

responder por que as representações sociais são criadas, afirma que a “finalidade de todas as 

representações sociais é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade”. 

Para o autor, “o não-familiar atrai e intriga as pessoas e comunidades enquanto, ao mesmo 

tempo, as alarma, as obriga a tornar explícitas os pressupostos que são básicos ao consenso” 

(MOSCOVICI, 2007; p. 56). 

Dessa maneira, esse processo interior se configura como uma construção da 

percepção que leva a algum evento correspondente à tomada de consciência do objeto, da 

realidade enquanto percebida. Assim, cada representação tem como estrutura duas faces muito 

pouco dissociáveis, que são a face figurativa e a face simbólica, apresentadas no estudo 

original da seguinte forma (MOSCOVICI, 1978; p. 65): 

 

 

Figura 2 - Relação da Representação com a figura e a significação 

Fonte: MOSCOVICI, 1978; p.65 

 

Por essa imagem, compreende-se, então, que para toda a figura é dado um sentido, 

um significado e para todo o sentido, há uma figura, um símbolo, um ícone, uma imagem. Em 

suma, entende-se que “todas as coisas são representações de alguma coisa.” (MOSCOVICI, 

1978, p. 64). 

No esforço constante de tornar comum algo que é incomum, de “transformar 

palavras não-familiares, idéias ou seres, em palavras usuais, próximas e atuais”, necessita-se 

pôr em funcionamento dois mecanismos, baseados na memória e me conclusões passadas, que 

estruturam as representações sociais (MOSCOVICI, 2007; p. 60). 

O primeiro mecanismo, denominado de ancoragem ou amarração, diz respeito à 

incorporação ou assimilação de novos elementos de um objeto em um sistema de categorias 

familiares e funcionais. Permite ao indivíduo denominar e classificar o objeto, de acordo com 

o seu sistema de valores (SÁ, 1993). 
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“Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de se dar um nome ao que não 

tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. De fato, 

representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de 

alocação de categorias e nomes. A neutralidade é proibida, pela lógica mesma do 

sistema, onde cada objeto e ser devem possuir um valor positivo ou negativo e 

assumir um determinado lugar em uma clara escala hierárquica” (MOSCOVICI, 

2007; p. 62) 

 

Moscovici (2007) explica que a classificação de um objeto ocorre mediante a 

escolha de um paradigma estocado na memória, com o qual compara-se o objeto em questão e 

estabelece uma relação positiva ou negativa frente a ele. Esse processo não ocorre sem dar um 

nome ao objeto (denominá-lo), o que significa incluí-lo num complexo de palavras 

específicas, e assim retirá-lo do anonimato.  

O segundo mecanismo, a objetivação, tem a função de duplicar um sentido por 

uma figura, de dar materialidade a um objeto abstrato, de naturalizá-lo. Busca privilegiar 

algumas informações, em detrimento de outras, simplificando-as, associando-as ao contexto 

do conhecimento imagético do sujeito ou do grupo. Transforma “o que é abstrato, complexo 

ou novo em imagem concreta e significativa”, apoiando-se em concepções que são familiares 

(TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 2011; p. 110). 

Em outras palavras, Moscovici (1978; p. 111) afirma que “objetivar é reabsorver 

um excesso de significações materializando-as (adotando assim certa distância a seu 

respeito)”, como também, “transplantar para o nível de observação o que era apenas 

inferência ou símbolo”. Dessa forma: 

 

“Naturalizar, classificar - eis duas operações essenciais da objetivação. Uma torna o 

símbolo real, a outra dá à realidade um ar simbólico. Uma enriquece a gama de seres 

atribuídos à pessoa (e, neste sentido, se pode dizer que as imagens participam em 

nosso desenvolvimento), a outra separa alguns desses seres de seus atributos para 

poder guardá-los num quadro geral, de acordo com o sistema de referência que a 

sociedade institui.” (MOSCOVICI, 1978; p. 113). 

 

Sá (1993) cita ainda as três fases da objetivação como sendo: a fase da seleção e 

descontextualização de elementos da teoria, em função de critérios culturais e normativos; a 

fase na qual ocorre a formação de um núcleo figurativo, a partir dos elementos selecionados, 

como uma estrutura imaginante que reproduz a estrutura conceitual; e a fase da naturalização 

dos elementos do núcleo figurativo, pela qual as figuras tornam-se elementos da realidade. 

A saber, Moscovici (2007) entende núcleo figurativo como a integração de várias 

imagens que foram selecionadas e que possuem capacidade de serem representadas, ou seja, é 

um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um complexo de idéias. 

Sobre esses dois mecanismos de representação, esse mesmo autor pontua: 
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“Nossas representações, pois, tornam o não-familiar em algo familiar. O que é uma 

maneira diferente de dizer que elas dependem da memória. (...). Ancoragem e a 

objetivação são, pois maneiras de lidar com a memória. A primeira mantém a 

memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, está sempre colocando 

e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo com um 

tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos direcionada para 

fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no 

mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido.” 

(MOSCOVICI, 2007; p. 78). 

 

Outro ponto importante a ser compreendido acerca do fenômeno das 

representações sociais é a sua qualidade social, que a priori remete-se a participação da 

coletividade na sua produção ou construção. No entanto, faz-se necessário aprofundar na 

perspectiva que as representações sociais contribuem exclusivamente para os processos de 

formação de condutas e de orientação das comunicações sociais, as diferenciando, dessa 

forma, de outros sistemas igualmente coletivos (MOSCOVICI, 1978). 

Em nota, representações sociais são entendidas como forma de conhecimento de 

senso comum e socialmente partilhadas, que baseiam-se no conhecimento construído por um 

sujeito ativo em íntima interação com um objeto culturalmente construído, que revela as 

marcas tanto do sujeito como do objeto, ambos inscritos social e historicamente 

(TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 2011). 

Das bases do conceito de representações sociais, surgiu a formulação da Teoria 

das Representações Sociais (TRS), referida por alguns autores como “grande teoria”, por 

incluir e articular conhecimentos já estudados até então, mas não de forma articulada 

(TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 2011). 

Na enfermagem, a utilização dessa teoria como referencial teórico nas pesquisas 

tem crescido e se desenvolvido, voltando-se aos problemas e objetos oriundos da prática 

cotidiana do enfermeiro, como também, para o desenvolvimento de novas tecnologias do 

cuidar em enfermagem (MARQUES; TYRREL; OLIVEIRA, 2005). 

A TRS como referencial metodológico desse estudo, vem permitir uma maior 

interligação entre os conceitos que serão apresentados a seguir e os achados que irão ser 

discutidos a partir da pesquisa, com o objetivo de compreender melhor a maneira como o 

portador da hanseníase vem enfrentando a sua doença no que diz respeito a sua vida diária e 

em relação ao estigma. 
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2.2 O SIGNIFICADO CIENTÍFICO E EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE HOJE 

 

 

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, crônica, causada pelo 

Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, que se manifesta por sinais e sintomas 

dermatoneurológicos. O bacilo de Hansen recebe esse nome em homenagem ao médico 

norueguês, Gerhard Amauer Hansen (1841-1912), que o descobriu, em 1873, como causador 

da “terrível lepra”, presente na humanidade desde a antiguidade (HINRICHSEM, 2005; 

AGUIAR, 2009). Inicia-se aí um novo tempo na história da doença, considerada uma das 

mais terríveis moléstias da humanidade, símbolo de mutilação, deformação e marginalização 

de seus portadores. 

O Mycobacterium leprae é um parasita intracelular obrigatório, de multiplicação 

lenta (período de incubação em média de 2 a 7 anos), que tem no homem o seu principal 

reservatório.  Apresenta tropismo pelas células cutâneas, de mucosas e de nervos periféricos, 

o que torna elevado o potencial incapacitante da doença, por provocar perda de sensação, 

atrofia muscular, reflexos diminuídos, dor e parestesias (dormência, formigamento) nos 

membros (SMELTZER, BARE, 2002; HINRICHSEM, 2005; AGUIAR, 2009).  

Possui alta infectividade, ou seja, capaz de infectar um grande número de pessoas, 

mas apenas 5% a 10% chegam a desenvolver a doença, portanto, com baixa patogenicidade. 

O modo de transmissão parece ser principalmente pelas vias aéreas superiores e pele, por 

meio de soluções de continuidade, mas para isso, é necessário o convívio prolongado com 

doentes das formas multibacilares (HINRICHSEM, 2005; AGUIAR, 2009). 

Nas pessoas que adoecem, a infecção evolui de diversas formas, de acordo com a 

resposta imunológica, específica, do hospedeiro, frente ao bacilo. A resposta imune determina 

a forma clínica da doença. Nos casos em que o individuo apresenta a forma clínica localizada 

e não contagiosa, a resposta imunológica é competente e celular; quando ocorre a forma 

difusa e contagiosa, a resposta imune não é tão desenvolvida. Entre essas duas expressões, 

encontram-se as formas intermediárias, que refletem graduais variações da resistência ao 

bacilo (SOUZA, 1997). 

No pólo de resistência imunológica, encontra-se a forma Tuberculoíde (HT), 

caracterizada por lesões hipocrômicas ou eritematosas, podendo apresentar-se com 

micropápulas na sua periferia, formando lesões figuradas, anulares, ovais ou elípticas bem 

delimitadas, de centro claro e borda elevada. As lesões são únicas ou em pequeno número, 

com pouco ou nenhum bacilo. O comprometimento nervoso é marcado pela alteração de 
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sensibilidade, tanto térmica como dolorosa e tátil, por espessamento de filetes nervosos 

próximos à lesão cutânea e troncos nervosos profundos. Neste grupo, pode-se encontrar 

somente comprometimento neural, sem lesões cutâneas, sendo nesse caso denominado de 

Hanseníase Tuberculoíde neural pura (SOUZA, 1997). 

No pólo oposto (de baixa resistência imunológica), a hanseníase Virchowiana 

(HV) expressa à forma clínica de susceptibilidade ao bacilo, sendo responsável pela 

multiplicação e disseminação da doença. De início insidioso e progressão lenta, esta forma 

clínica envolve difusamente extensas áreas tegumentares, múltiplos troncos nervosos e outros 

órgãos (SOUZA, 1997). Inicialmente, as lesões se caracterizam por máculas ou pápulas, 

eritematosas ou eritemo-acastanhadas, brilhantes, distribuídas simetricamente por toda a pele. 

Há uma grande variedade na forma clínica das lesões, como, por exemplo, placas, 

hansenomas (nódulos), tubérculos, infiltração difusa de pele. Essa última, produz um aspecto 

muito comum, que por muito tempo figurava o doente de hanseníase, que são as ”fácies 

leoninas”, caracterizadas pela infiltração da face e lóbulos das orelhas, formação de 

tubérculos e nódulos, com perda de sobrancelhas e cílios (madarose) e tríquiase (crescimento 

dos cílios em direção ao globo ocular) (HINRICHSEM, 2005; AGUIAR, 2009). 

Na fase avançada e não tratada da hanseníase virchowiana, frequentemente é 

atingido o trato respiratório superior, ocasionando mucosa congesta e edemaciada, obstrução, 

coriza mucopurulenta, epistaxe (sangramento nasal), anosmia (perda total do olfato), 

perfuração septal e desabamento nasal. Pode-se notar tecido friável e com ulcerações no 

palato, língua, orofaringe e laringe. Outros órgãos podem ser atingidos, como olhos, rins, 

fígado, baço e testículos; e as lesões ósseas são decorrentes dos traumas por perda de 

sensibilidade, osteomielite decorrente, osteoporose do desuso, lenta atrofia e absorção das 

falanges (SOUZA, 1997). 

A hanseníase Indeterminada (HI), forma considerada inicial e transitória, tem por 

características o surgimento de manchas, únicas ou múltiplas, hipocrômicas, acrômicas ou 

discretamente eritematosas, planas, com bordas, geralmente, imprecisas. De localização 

variável, são mais comuns nas regiões extensoras dos membros e nádegas.  Pode estar 

alterada apenas a sensibilidade térmica e preservada a tátil e a dolorosa, sem evidência de 

lesão troncular. Em geral, evolui para as formas Tuberculóide, Virchowiana ou Dimorfa, mas 

pode curar-se espontaneamente ou persistir inalterada (HINRICHSEM, 2005). 

Caracterizada pela instabilidade imunológica, a Hanseníase Dimorfa (HD) ou 

Bordeline, caminha entre os pólos tuberculóide e virchoviano, abrange grande parte dos casos 

e destaca-se na freqüência e gravidade dos danos neurais, responsáveis pelas incapacidades e 
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 deformidade (SOUZA, 1997). Há uma multiplicidade no aspecto das lesões cutâneas, no qual 

observa-se desde máculas, eritematosas, em pele clara, a hipocrômicas, em pele escura, 

assumindo muitas vezes tonalidade acobreada, como também a presença de pápulas, 

tubérculos, nódulos e placas. Quando próxima do pólo tuberculóide, ocorrem lesões mais 

delimitadas, assimétricas, anestésicas e de superfície seca, com presença de poucos bacilos. 

Em contrapartida, na proximidade do pólo virchowiano, encontram-se lesões mais numerosas, 

brilhantes, tendendo a simetria, com menor definição de limites, cuja perda da sensibilidade 

não é intensa e com a presença de um maior número de bacilos (SOUZA, 1997; 

HINRICHSEM, 2005). 

Dentro dessa forma clínica, encontra-se ainda a Dimorfa-Dimorfa, com um 

comportamento mais instável. Numerosas lesões cutâneas, de diversos tipos e dimensões, 

estão presentes no paciente. As placas, máculas e pápulas podem apresentar suas margens 

bem definidas, em algumas áreas, e em outras, mal demarcadas (SOUZA, 1997). 

O desenho esquemático abaixo demonstra, resumidamente, a relação entre as 

quatro formas clínicas da hanseníase, apresentadas acima e suas principais características. 

 

 

Figura 3 - Desenho esquemático das formas clínicas da hanseníase 

Fonte: produzido pela autora, 2012 

 

O diagnóstico da hanseníase se dá principalmente pelo exame dermato-

neurológico, pelo qual é examinada toda a superfície cutânea, os principais nervos periféricos, 

e observado a integridade anatômica e função motora das mãos, pés e face. Baseia-se na 
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 presença de uma ou mais lesões de pele com alteração de sensibilidade e/ou espessamento de 

um ou mais nervos periféricos, acompanhado de alteração de sensibilidade e/ou baciloscopia 

positiva para o bacilo de Hansen (HINRICHSEM, 2005; AGUIAR, 2009; BRASIL, 2010a). 

O Guia para o Controle da hanseníase, elaborado pelo Ministério da Saúde, 

apresenta como roteiro de diagnóstico clínico os seguintes passos: anamnese (obtenção da 

história clínica e epidemiológica); avaliação dermatológica (identificação de lesões de pele 

com alteração de sensibilidade); avaliação neurológica (identificação de neurites, 

incapacidades e deformidades); diagnóstico dos estados reacionais; diagnóstico diferencial e 

classificação do grau de incapacidade física (BRASIL, 2002). 

A baciloscopia consiste na coleta de linfa em lóbulos auriculares, no muco nasal, 

nos cotovelos, nos joelhos e em duas áreas infiltradas de qualquer do corpo. A baciloscopia 

positiva classifica o caso como Multibacilar (MB), independentemente do número de lesões. 

Quando o resultado é negativo, não exclui o diagnóstico de hanseníase (AGUIAR, 2009; 

BRASIL, 2010a). 

Outros exames laboratoriais complementam o diagnóstico, mas não são 

determinantes, como por exemplo, a reação de Mitsuda (observação de reação positiva ou 

negativa quando na inoculação de suspensão de M. leprae mortos); a prova da Pilocarpina 

(avaliação de presença de anidrose em lesões possivelmente hansênicas); prova de Histamina 

(observação de reação negativa à histamina em área lesada) e biópsias de lesões suspeitas 

(HINRICHSEM, 2005). 

O Ministério da Saúde (MS), em 1986, adotou a recomendação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que operacionaliza o diagnóstico e o tratamento dos casos de 

hanseníase, sendo válido até os dias atuais (ANDRADE, 1996; HINRICHSEM, 2005), no 

qual os pacientes são agrupados da seguinte maneira:  

 

 

Figura 4 –Resumo da Classificação Operacional da hanseníase 

Fonte: produzido pela autora 
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O tratamento da hanseníase se dá pela combinação de várias drogas, como a 

Dapsona, a Clofazimina e a Rifampicina, sendo denominada Poliquimioterapia (PQT). A 

finalidade desse tratamento é impedir a resistência bacteriana; limitar o tempo de tratamento; 

conseguir uma supervisão parcial do tratamento com a administração mensal de dose no 

serviço de saúde; obter contatos mais freqüentes do paciente com a equipe de saúde, a fim de 

viabilizar as ações educativas e de prevenção de incapacidades e conseguir maior adesão ao 

tratamento (AGUIAR, 2009; BRASIL, 2010a). 

A PQT mata o bacilo, tornando-o inviável, incapaz de infectar outras pessoas, 

assim, interrompe a cadeia epidemiológica da doença. Logo no inicio do tratamento, o bacilo 

torna-se inviável, não ocorrendo mais a transmissão da doença e o tratamento realizado de 

forma correta e completa, garante a cura da hanseníase (BRASIL, 2002; HINRICHSEM, 

2005; BRASIL, 2010a). 

Os pacientes classificados como Paucibacilares, são tratados em seis meses ou 

seis doses supervisionadas, em até nove meses, com Dapsona (DDS) 100mg/dia auto-

administrada + Rifampicina (RFM) 600mg/mês, supervisionada. Aqueles diagnosticados 

como Multibacilares, tem o tratamento em 12 doses supervisionadas, em até 18 meses, com 

DDS 100mg/dia auto-adminsitrada + Clofazimina (CFZ) 300mg/dia, supervisionada e 

50mg/dia, auto-administrada + RFM 600mg/mês, supervisionada (BRASIL, 2002; BRASIL, 

2010a). 

As crianças com hanseníase têm a dose dos medicamentos do esquema 

preconizado ajustado de acordo com a idade. Em caso de intolerância, existem esquemas 

alternativos, como outras drogas, como Ofloxacino (OFX) e Minociclina (MNC) 

(BRASIL,2002; BRASIL, 2010a). 

A hanseníase, quando não tratada, pode comprometer o sistema nervoso periférico 

e gerar gradativamente incapacidades e complicações relacionadas à pele, mucosa, olhos e 

vísceras. As causas maiores das lesões de nervos e incapacidades na hanseníase são os 

Episódios Reacionais ou Reações Hansênicas, intercorrências decorrentes da reação do 

sistema imunológico no decurso da doença e apresentam-se como episódios inflamatórios 

agudos e sub-agudos (SOUZA, 1997; HINRICHSEM, 2005; AGUIAR, 2009). 

Em geral, as Reações Hansênicas são classificadas em dois tipos, Reação tipo I ou 

Reversa e Reação tipo II ou Eritema Nodoso Hansênico (forma mais comum). A Reação tipo 

I corresponde à reação mediada por células (imunidade celular), comum em pacientes com 

HT e HD, caracterizada por reações inflamatórias agudas, com edema e eritema das lesões 

e/ou espessamento de nervos com dor à palpação (neurite). A reação tipo II está relacionada 
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com a imunidade humoral, comum em paciente HV ou dimorfo-virchowianos, identificada 

pela formação do Eritema Nodoso Hansênico (ENH), que são nódulos subcutâneos macios, 

inflamados, dolorosos à palpação, geralmente aglomerados e visíveis em qualquer parte do 

corpo. A reação tipo II ainda pode evoluir com febre, dores articulares, dor e espessamento 

nos nervos, mal-estar generalizado e complicações oculares (SOUZA, 1997; HINRICHSEM, 

2005; AGUIAR, 2009) 

Uma atividade importante a ser realizada no momento do diagnóstico, na alta e a 

cada seis meses de tratamento é a avaliação do grau de incapacidade decorrente da 

hanseníase. Ao se fazer a classificação, os resultados se tornam indicadores da qualidade da 

assistência prestada durante o tratamento e da efetividade das ações de diagnóstico precoce. O 

grau 0 de incapacidade indica que não houve comprometimento de olhos, mãos e pés. O grau 

I de incapacidade aponta a diminuição ou perda da sensibilidade dos olhos, mãos e pés. O 

grau II de incapacidade determina um comprometimento maior desses órgãos, com presença 

de deformações (BRASIL, 2002; BRASIL, 2008a). 

Epidemiologicamente, a Hanseníase tem uma maior prevalência em áreas 

economicamente desfavorecidas, onde a população está exposta a fatores predisponentes 

como subalimentação, moléstias debilitantes e superpopulação (AGUIAR, 2009). No mapa 

01, que retrata a prevalência de casos da doença no mundo, em janeiro de 2011, demonstra 

que a hanseníase é encontrada predominantemente nos países do hemisfério sul, países em sua 

maioria em desenvolvimento. 

A prevalência mundial registrada da hanseníase no início de 2011 foi de 192.246 

casos e durante o ano de 2010, foram detectados 228.474 casos novos. A maioria dos casos 

concentra-se nos países do sudeste da Ásia, seguido pelos países do continente americano e 

africano, respectivamente (WHO, 2011a). 

A estratégia global para a redução da prevalência da hanseníase vem sendo 

adotada e implementada em países onde a doença é endêmica. Essa estratégia, reformulada 

para o período de 2011-2015, objetiva reduzir a taxa de casos novos com grau de 

incapacidade 2, através do estímulo ao diagnóstico precoce e a adoção da PQT de caráter 

imediato. Essas ações favorecerão a redução de casos novos e, posteriormente, terá um 

impacto na redução da transmissão da doença na sociedade (WHO, 2011b). 
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Figura 5 - Mapa mostrando prevalência da hanseníase no início de 2011 

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011a 

 

Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar em detecção de casos novos de 

hanseníase, perdendo somente para Índia, com uma população estimada superior a 1 bilhão de 

pessoas. É o único país americano a estar entre os 17 países com taxa de detecção = 1000 

casos, como mostra da Tabela 01 (BRASIL, 2010b; WHO, 2011a). 
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Tabela 1 - Tendências na detecção de hanseníase em 17 países com relatórios com ≥ 1000 

casos novos em 2010, e o número de casos novos detectados anualmente desde 2004. 

 

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Weekly epidemiological Record. nº 36, 2011b, 86, p. 391. 

 

Entretanto, observa-se uma queda na incidência da hanseníase no país. Entre 2010 

e 2011, o coeficiente de detecção de casos novos caiu 15% e entre menores de 15 anos, este 

percentual baixou 11%. Os dados preliminares mostram que, em 2011, houve 30.298 casos 

novos detectados, um coeficiente de 15,88 casos novos por 100 mil habitantes. Destes, 2.192 

casos foram registrados em menores de 15 anos (4,77 por 100 mil habitantes). Em 2010, o 

coeficiente de detecção geral foi de 18,22 por 100 mil habitantes, correspondendo a 34.894 

casos novos da doença no país, sendo 2.461 casos na população menor de 15 anos (5,36 por 

100 mil habitantes) (BRASIL, 2011). 

Os estados, como mostra o gráfico 1 abaixo, que tiveram, em 2011, a maior taxa 

de prevalência por 10.000 habitantes, foram: Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará e 

Maranhão. Estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, onde seus determinantes 

sociais e históricos e a manutenção de iniqüidades sociais justificam o acúmulo de pessoas 

infectadas (BRASIL, 2008b; BRASIL, 2011). 
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Figura 6 – Gráfico da prevalência de hanseníase segundo UF de residência - Brasil - 2012 

Fonte: Site do Ministério da Saúde - Brasil - 2012 

 

Como se vê, também no gráfico 01, o Rio Grande do Norte encontra-se na 25ª 

posição, com coeficiente de prevalência de 0,31 em 10.000 habitantes, não se caracterizando 

em um estado endêmico.  No último triênio, observou declínio na detecção de números de 

casos novos no estado (2009 - 312 casos; 2010 - 261 casos; 2011 - 232 casos), mas segundo 

informações da Secretaria Estadual de Saúde (SESAP), há doentes de hanseníase em todas as 

regiões do estado, onde as formas multibacilares (MB - formas infectantes) representam quase 

50% dos doentes diagnosticados. (BRASIL, 2011; SESAP, 2012). 

 

 

2.3. LEPRA E HANSENÍASE: UM POUCO DA HISTÓRIA 

 

 

A hanseníase é uma doença envolta em tabus e crenças simbólicas, cercada por 

um forte estigma ao longo da história e que se configurou uma das doenças mais temidas em 

todos os tempos (CLARO,1995). A partir dessa visão, dar-se a construção de um resgate 

histórico sobre essa doença conhecida hoje como Hanseníase, que por fins didáticos, ocorreu 

da seguinte maneira: A história da Lepra, da antiguidade a Idade Média no Velho Mundo; A 

história da Lepra no Brasil; e o Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) no 
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Sistema Único de Saúde (SUS). 

Essa subdivisão justifica-se tomando por base Opromolla (2000), que apresenta a 

história da doença em duas etapas: a história da lepra e a história da hanseníase. Encontra-se 

na primeira, a compreensão da doença como incurável e deformante, ligada a uma idéia de 

exclusão social, estigma e preconceito. Na segunda, entende-se a hanseníase com o conceito 

atual, doença curável, de tratamento acessível, de baixa patogenicidade e que no diagnóstico 

precoce minimiza os efeitos deformantes. 

 

 

2.3.1. História da Lepra, da antiguidade a Idade Média no Velho Mundo 

 

 

Muito se escreveu sobre a origem e a existência da hanseníase na antiguidade, no 

entanto, não é fácil afirmar a época do aparecimento de uma doença com base em textos 

antigos, pois as descrições muitas vezes não são claras. No caso da hanseníase, houve durante 

muito tempo uma variedade de termos para designá-la, como também, devido ao pouco 

conhecimento científico, várias moléstias que não possuíam os sinais de comprometimento 

neurológico ou dermato-neurológico, eram identificadas por esses termos (OPROMOLLA, 

2000). 

Acredita-se que a origem da hanseníase seja Asiática ou Africana, pois 

encontram-se escritos muito antigos nessas duas regiões, com descrições bem semelhantes ao 

que se sabe da doença atualmente (ORNELLAS, 1997; OPROMOLLA, 2000; EIDT, 2004). 

Suspeita-se que, a doença teria se originado na Índia e de lá ter se espalhado para o Sudeste 

asiático, China e Japão. No entanto, há referencias na China, de 2698 a 2598 a.c, que apontam 

a existência da doença. Lá, recebia a denominação de “li-feng”. Na Índia, os registros datam 

de 1500 a.d e era denominada de “Kushta” (OPROMOLLA, 2000). 

Segundo Andrade (1996), possivelmente a lepra já existia na África, 

especialmente no Egito e no Sudão, em épocas remotas, evidenciado por análises de materiais 

paleopatológicos, que identificaram, nos restos humanos da época faraônica, atrofia ou 

reabsorção da espinha nasal anterior, atrofia ou reabsorção do processo alveolar anterior da 

maxila e alterações ósseas na tíbia, perônio e pequenos ossos da mão e do pé. 

Na babilônia, a palavra traduzida como lepra designava “coberto de pó” ou 

escamoso. O povo hebreu usava o termo “tsaraath” ou “saraath” para designar uma condição 

anormal da pele de indivíduos, das roupas, ou das casas, que precisavam de purificação. Esse 
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termo foi traduzido para o grego como lepra. Salienta-se que, na Grécia, o termo lepra era 

usado para denominar outras doenças de pele e que, a hanseníase mesmo, recebia o nome de 

elefantíase (OPROMOLLA, 2000). 

Provavelmente, a lepra chegou à Ásia Menor e na Grécia pelos soldados de Dário, 

de Xerxes e de Alexandre, o Grande, que voltaram à Europa após a conquista do mundo então 

conhecido. O Império Romano, então, se encarregou de disseminar a doença para outras 

regiões da Europa, durante a sua expansão (EIDT, 2004; OPROMOLLA, 2000; ORNELLAS, 

1997). 

Após a queda do Império Romano e o inicio da Idade Média, a lepra disseminou-

se, alcançando patamares altos de prevalência entre os séculos X e XV, que coincide com o 

período das cruzadas. Estas tiveram grande influencia no aumento do número de doentes na 

Europa. (EIDT, 2004; OPROMOLLA, 2000). 

Contudo, vale ressaltar que o termo lepra absorveu significados que vão além das 

alterações físicas. Richards (1993) relata de seguinte maneira: 

 

“Talvez não exista na história nenhuma doença que tenha causado tanto medo e asco 

quanto a lepra. O próprio termo “leprosos” tornou-se sinônimo de rejeitado. Na 

Idade Média, esta reação derivava em parte das deformidades físicas, das feridas 

supurativas e do odor mefítico causados pela doença. Mas emanava mais ainda da 

certeza reconhecida de que a lepra era o sinal externo e visível de uma alma corroída 

pelo pecado e, em particular, pelo pecado sexual” (RICHARDS, 1993, p. 153) 

 

As Sagradas Escrituras se encarregaram de atribuir um sentido religioso ao termo 

lepra, que perdurou por longos séculos (ORNELLAS, 1997). Entre seus livros, encontram-se 

várias citações usando a palavra lepra ou leproso para caracterizar “manchas brancas 

deprimidas em que os pelos também se tornam brancos” (OPROMOLLA, 2000, p. 01). 

Contudo, em quase todos, a lepra está relacionada com a idéia de impureza ou necessidade de 

purificação e castigo divino, como verificado nos trechos abaixo: 

 

“Quando um homem tiver um tumor, uma inflamação ou uma mancha branca na 

pele de seu corpo, e esta se tornar em sua pele uma chaga de lepra, ele será levado a 

Aarão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará o mal 

que houver na pele do corpo: se o cabelo se tornou branco naquele lugar, e a chaga 

parecer mais funda que a pele, será uma chaga de lepra. O sacerdote verificará o fato 

e declarará impuro o homem (BÍBLIA SAGRADA, Lev. 13, 2-3; p. 155).” 

 

“Quando Davi soube do acontecido, exclamou: Sou inocente, eu e o meu reino, 

diante do Senhor, do sangue de Abner, filho de Ner! Que ele caia sobre a cabeça de 

Joab e de toda a sua família! Não faltem jamais em sua casa homens atacados de 

sarna ou lepra, que trabalhem no fuso, caiam pela espada, definhem de fome!” 

(BÍBLIA SAGRADA, 2 Sam, 3 28-29; p. 339)  
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De acordo com Richards (1993), para que alguém fosse identificado como 

“leproso”, normalmente havia a denuncia formal e depois uma investigação. No início da 

Idade Média, essa investigação era realizada pelas autoridades religiosas, contudo, com o 

crescimento das cidades e vilas, esses procedimentos passaram a ser realizados por 

magistrados locais. Buscava-se identificar sinais, como: arredondamento dos olhos, perda de 

cabelos das sobrancelhas e cílios, dilatação das narinas, manchas e pústulas, depauperação dos 

músculos, insensibilidade a dor e retração dos membros. O diagnóstico era falho, e por muitas 

vezes, pessoas acometidas de escabiose, psoríase, ou outra doença de pele com aparência feia 

e de origem desconhecida, eram ditas leprosas (OPROMOLLA, 2000). 

Nesse período, aqueles que eram considerados doentes tinham que ser segregados 

de suas famílias e da sociedade; tinham que tapar a boca para evitar a transmissão do hálito 

infecto; usar roupas distintas, muitas vezes túnicas compridas e capuzes, luvas e um sino ou 

trompa, para anunciar a sua aproximação. Ainda se submetiam a uma cerimônia formal, na 

qual, os doentes eram considerados mortos para o mundo, uma não-pessoa e proibidos de 

viverem em sociedade (RICHARDS, 1993). 

Muitos foram residir nos “Hospitais de leprosos”, Leprosários ou Lazaretos, por 

livre vontade ou obrigados.  No entanto, na maioria dos casos, a segregação obedecia às 

normas carcerárias, que não permitiam fugas; e as condições de vida eram péssimas 

(RICHARDS, 1993; ORNELLAS, 1997). 

O número de leprosários aumentou muito, principalmente após as Cruzadas. Em 

grande parte, eram gerenciados por religiosos. Durante o século XII e seguintes, houve um 

grande movimento de piedade pelos “leprosos” e muitos santos da Igreja foram reconhecidos 

pelo seu amor e serviço a eles, como por exemplo, São Francisco de Assis, Santa Catarina de 

Siena e Santa Elisabete da Turíngia (RICHARDS, 1993; OPROMOLLA, 2000). 

Ornellas (1997) apresenta uma versão focada na representação da doença 

(“Lepra”), na sociedade medieval, ao afirmar que o diagnóstico de lepra constituía uma 

condenação para a vida toda e a segregação era imediata e irreversível. Ainda reforça que o 

medo, a repulsa e o nojo dos leprosos eram desencadeadores de condutas agressivas e da 

expulsão dos doentes das cidades. 

 

“É fácil inferir que a lepra contém, em princípio, a condição física capaz de gerar 

uma rejeição imediata: a doença deforma, mutila, (...). E o impacto inicial, causado 

pela visão do leproso deformado, acompanhava-se do reconhecimento das 

manifestações visíveis, como um signo de uma doença incurável, progressiva e 

repulsiva, capaz de ser transmitida de uma pessoa a outra, o que incluía os leprosos 

em um grupo estigmatizado (ORNELLAS, 1997; p. 62).” 
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Corroborando com essa autora, Ginzburg (1991), apresenta a visão que se tinha 

dos “leprosos”, como objetos de horror, símbolo do pecado carnal que desfiguravam-lhes os 

traços. Eles eram odiados e perseguidos, marginalizados como os loucos, pobres, criminosos e 

judeus. 

Salienta-se, contudo, que a lepra, na época, atingia todas as classes sociais e o 

tratamento oferecido aos de mais posses não eram os mesmos que o oferecido aos das classes 

mais baixas. Nobres como o Rei Balduíno IV, o Rei Magno II da Noruega, o abade Ricardo 

de St. Albans e o conde Raul de Vermandois, foram considerados leprosos e morreram nessa 

condição (RICHARDS, 1993; ANDRADE, 1996). 

Ao final do século XVI, o número de casos de lepra diminui na Europa e os 

Leprosários começam a ser desativados. Esse declínio é, principalmente, atribuído às 

melhorias das condições de vida na Europa; a interrupção das rotas orientais de comércio; às 

pestes e a fome que dizimaram a população naquele tempo; e ao crescimento científico, a 

partir dos estudos de outras doenças cutâneas, que eram identificadas como “lepra” 

(ORNELLAS, 1997; OPROMOLLA, 2000; EIDT, 2004). 

Apesar de ainda permanecer em níveis endêmicos na Ásia e na África, a Lepra sai 

da visão da sociedade européia, deixando marcas de estigma e preconceito, as quais, não irão 

desaparecer facilmente. Nesse sentido, cabe citar Foucault (1987), quando diz: 

 

“A lepra se retira, deixando sem utilidade esses lugares obscuros e esses ritos que 

não estavam destinados a suprimi-la, mas sim a mantê-la a uma distância 

sacramentada, a fixá-la numa exaltação inversa. Aquilo que sem dúvida vai 

permanecer por muito tempo que a lepra, e que se manterá ainda numa época em 

que, há anos, os leprosários estavam vazios, são os valores e as imagens que tinham 

aderido à personagem do leproso; é o sentido dessa exclusão, a importância no 

grupo social dessa figura insistente e temida que não se põe de lado sem se traçar à 

sua volta um círculo sagrado.” (FOUCAULT, 1987; p. 5-6). 

 

 

2.3.2. A história da Lepra no Brasil 

 

 

No novo mundo, a “lepra” deve ter chegado juntamente com os colonizadores 

europeus, entre os séculos XVI e XVII, pois não há evidencias da presença dessa moléstia nos 

povos pré-colombianos (SERVIÇO NACIONAL DE LEPRA, 1960; ANDRADE, 1996; 

OPROMOLLA, 2000; EIDT, 2004). 
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Opromolla (2000) atribui aos franceses à introdução da “Lepra” nos Estados 

Unidos e aos espanhóis e portugueses, na América do Sul. E discute, juntamente com outros 

autores, como Ornellas (1997) e Eidt (2004), a responsabilidade dos escravos africanos na 

introdução dessa doença no nosso país. 

Mesmo apresentando evidências da presença da “Lepra” em várias regiões 

africanas, na época da escravatura, Maurano (1950) nota que o argumento mais importante 

que se opõe à crença da introdução da lepra pelos africanos no nosso continente é o fato de 

serem de difícil aceitação, quando apresentavam lesões cutâneas. Nenhuma pessoa iria admitir 

em sua lavoura, engenho ou casa, um escravo que manifestasse visivelmente sinais de “lepra”. 

Eles eram criteriosamente examinados no desembarque e no momento da venda. 

Caso contrário, possivelmente, os escravos entraram em nosso continente e no 

Brasil com a “Lepra” ainda no seu período de incubação ou na sua forma indeterminada de 

difícil diagnóstico (OPROMOLLA, 2000). Contudo, o que se viu com o passar dos séculos, 

segundo Maurano (1950) foi que os escravos africanos foram grandes colaboradores para a 

expansão da infecção, por representarem quase 50% da população brasileira na época e 

estarem mais expostos aos olhos da sociedade. 

No Brasil, é lógico acreditar que a “lepra” tenha sido introduzida pelos novos 

colonos (além dos portugueses, considera-se também os povos invasores como os holandeses 

e os franceses), em diversos pontos da costa brasileira e seguido a rota da colonização. A 

colônia se desenvolvia através da agricultura e do comércio, tendo como centros mais 

importantes, Pernambuco (mais importante centro açucareiro do mundo), Bahia (capital da 

colônia), Rio de Janeiro (futura sede do Governo), São Paulo (desenvolvia-se na agricultura) e 

Minas Gerais (grande importância na exploração do ouro e diamante). Desses centros, teria 

ocorrido a disseminação para todas as outras regiões (MAURANO, 1950). 

Esse mesmo autor ainda apresenta outros fatores de disseminação da infecção da 

“lepra” no Brasil, a serem pontuadas, como: as correntes migratórias em decorrência do 

desenvolvimento de algumas regiões em determinadas épocas; a comunicação com as 

fronteiras de países limítrofes que também eram endêmicos para a “lepra”; as atividades 

produtivas que exigiam fixação em regiões; o crescimento do número de estradas de ferro e 

rodovias; a imigração européia e africana que colaboraram com a expansão da infecção. 

Todos esses fatores justificaram o fato da “lepra” ter se alastrado em todo o país e 

se comportar ciclicamente, ou seja, ora havia o aumento do numero de casos em uma dada 

região, ora havia uma diminuição. Salienta-se, no entanto, que os estados do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas, Pará e Maranhão foram sempre muito 
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castigados com relação aos outros (MAURANO, 1950). 

Andrade (1996) e Opromolla (2000) dizem que os primeiros documentos que 

atestam a presença da hanseníase no país datam dos primeiros anos do século XVII, quando 

em 1969, o governador Artur de Sá e Menezes buscava dá assistência aos doentes, no Rio de 

Janeiro, onde já existia um número considerável de portadores.  

De acordo com os estudos de Maurano (1950), Andrade (1996) e Opromolla 

(2000), percebe-se que a assistência prestada ao doente de “Lepra”, no período colonial e 

imperial brasileiro, não teve grandes avanços. Basicamente, constituía-se no isolamento do 

doente em asilos ou hospitais de leprosos, que foram, ao longo dos séculos, sendo 

construídos, com auxílio do governo, da filantropia, das associações religiosas ou civis. 

Nesses locais buscavam-se afastar o problema da “Lepra” da sociedade e realizar um apoio 

humanitário aos doentes. 

A “Lepra” era uma mal que atingia a todos (ricos, pobres, escravos, livres, 

homens e mulheres), no entanto, não fazia de todos, o mesmo leproso, pois àqueles que 

tinham posses possuíam maior possibilidade de se esconderem ou de serem escondidos, e no 

geral, eram isolados no domicílio. Os pobres e escravos ficavam as vistas da sociedade, a 

mendigar e significavam, ao mesmo tempo, um perigo mortal iminente e um ser digno da 

caridade e compaixão (MACHADO et al, 1978). 

Em 1741, após vários apelos das autoridades locais brasileiras, dois médicos (Dr. 

Francisco Teixeira e José Rodrigues Fróes) foram incumbidos de redigirem, na corte, o 

primeiro regulamento para o combate a lepra na colônia. Nesse regulamento considerava-se a 

“Lepra” uma doença contagiosa, e como medida de controle, estabelecia o isolamento dos 

doentes, segundo o sexo e a condição social, em asilos especiais; consideravam-se como 

curáveis, os casos incipientes; recomendava-se a segregação dos filhos dos doentes e o rigor 

na seleção dos imigrantes africanos; instituía-se uma alimentação apropriada; e recordava-se a 

confusão possível da lepra e a sífilis. Esse documento veio reger a assistência prestada ao 

doente de lepra adotada nesse período e perdurou por volta de 170 anos (MAURANO, 1950; 

ANDRADE, 1996). 

Consoante a esse regulamento, Machado et al (1978), enfatiza que as medidas 

tomadas para o controle da “Lepra”, até então, não eram voltadas para combater a doença, 

mas para combater o leproso, o qual representava um mal contagioso, pestilento, incurável, 

que configurava para a comunidade um futuro de morte e destruição. Dessa forma, deveriam 

ser retirados do convívio do resto da população e conduzidos a lugares específicos, longe das 

cidades, chamados de Lazaretos (Leprosários) ou Hospitais de Lázaros. Esses tinham um 
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caráter de hospitalidade, para acolher os leprosos e não possuíam, em primeira intenção, uma 

idéia de cura ou tratamento. 

Data dessa época, a construção de vários lazaretos ou hospitais de leprosos, como 

por exemplo: o Hospital Frei Antônio (1766), no Rio de Janeiro; o Hospital D. Rodrigo José 

de Menezes (1787), na Bahia; Hospital dos Lázaros de São Paulo (1802); Hospital dos 

Lázaros de Itu (1806), em São Paulo; Hospital de Lázaros do Maranhão (1833); Hospital dos 

Lázaros de Pernambuco (1860); dentre outros (MAURANO, 1950). 

Após 1873, ano da descoberta do bacilo Mycobacterium leprae, inicia-se a fase 

científica da luta contra Lepra no mundo e no Brasil. Nesse período, a endemia leprosa, só 

havia crescido e os leprosários se constituíam incipientes. Surgem, então, vários apelos das 

autoridades sanitárias, cientistas e médicos para a resolução do problema (MAURANO, 

1950). 

Andrade (1996) apresenta um resumo dos principais contornos da luta contra 

Lepra, durante o século XX, começando por Emílio Ribas, em 1912, que consolidou o 

isolamento dos doentes em asilos-colônias, onde eles poderiam ter uma vida semelhante aos 

sãos e a notificação compulsória de todos os casos de lepra. Após essa data, são construídos 

vários leprosários e reformados os que já existiam. 

Outro nome de destaque foi Carlos Chagas que criou o Departamento Nacional de 

Saúde Pública, em 1920, e organizou, pela primeira vez, a atividade sanitária para a Lepra. 

Em fim, era definida uma série de medidas profiláticas listadas a seguir: recenseamento dos 

doentes; medidas de efeito de isolamento nosocomial ou domiciliar; tratamento, vigilância 

dos que não ficavam internados; exame sistemático dos comunicantes; preservação da prole 

do leproso e a educação sanitária. Essas providências deram origem às reformas nos 

leprosários, a criação de preventórios e dispensários e o despertar da consciência para 

educação e esclarecimento sobre a doença (MAURANO, 1950; ANDRADE, 1996). 

Até a década de 1940, a profilaxia da lepra processou apoiada nessas três 

atividades institucionais: os Leprosários, Dispensários e Preventórios. Os primeiros eram 

destinados a isolar os casos mais graves da doença (casos virchowianos e dimorfos); os 

Dispensários, que funcionavam nos Centros de Saúde, destinavam-se a examinar os contatos, 

pessoas suspeitas e atender os casos mais simples (casos tuberculoíde e indeterminados); e os 

Preventórios, chamados de Educandários, tinham a missão de criar e educar os filhos dos 

doentes internados (ANDRADE, 1996). 

Mas esse tripé não foi capaz de inibir o crescimento da endemia da Lepra no 

Brasil, revelando-se dispendioso, obsoleto e ineficaz, o que favoreceu para o contestamento 
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do isolamento compulsório, juntamente com a pressão externa da Organização Mundial da 

Saúde para o fim dessa medida (ORNELLAS, 1997; OPROMOLLA, 2000). 

Em 1956, após o advento das sulfonas, foi instituída a Campanha Nacional Contra 

a Lepra, ocorrendo uma mudança radical dos métodos empregados para a profilaxia da lepra 

até então. Baseava-se na descentralização do atendimento dos casos de lepra com aumento da 

cobertura populacional; no emprego de sulfonas e na possibilidade de cura; possível 

reintegração dos doentes de lepra na sociedade; na identificação de casos de lepra na fase 

inicial; educação sanitária; capacitação de profissionais de saúde para luta contra a doença e 

na idéia de saúde pública para todos (ANDRADE, 1996; ORNELLAS, 1997). 

Começa-se então um novo tempo na história da lepra, paralelamente ao caminho 

de construção da saúde pública brasileira. Insere-se nessa época a idéia que a lepra era tratável 

e curável, mesmo ainda sendo rara a alta por cura; são aperfeiçoadas as medidas de prevenção 

de deformidades e de proteção dos comunicantes; o tratamento dar-se ambulatorialmente e 

controlado e são reduzidos o número de internações. O isolamento compulsório é abolido pela 

Lei 5.511, de 15 de outubro de 1968, mas na prática, não mais compulsório, as internações 

continuaram existindo em vários locais até meados da década de 1980 (ANDRADE, 1996; 

ORNELLAS, 1997). 

 Na década de 1970, o Ministério da Saúde (MS) adotou o termo “Hanseníase” 

em substituição ao termo “Lepra”, com o objetivo de minimizar os efeitos estigmatizantes da 

doença e favorecer a educação para a saúde, pelo Decreto nº 76.078, de 04 de agosto de 1975 

(ANDRADE, 1996; EIDT, 2004; OPROMOLLA; MARTELLI, 2005). 

 E a partir de então, surge, no ano de 1976, a Política de Controle da 

Hanseníase, que se aprimorou e forneceu as bases para o programa atual de controle dessa 

enfermidade, cujas prioridades eram a educação em saúde; a aplicação de BCG (Bacilo 

Calmatte-Guérin); o descobrimento e tratamento de doentes; prevenção e tratamento de 

incapacidades (ANDRADE, 1996; EIDT, 2004).  

  Nos anos de 1980, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar o 

tratamento da Hanseníase com a Poliquimioterapia (PQT), com esquema terapêutico 

apropriado para cada forma clínica da doença. Para sua operacionalização, os doentes foram 

classificados como paucibacilares (PB), quando possuíam as formas indeterminada ou 

tuberculóide; e como multibacilares (MB), quando possuíam as formas dimorfa ou 

virchowiana (ANDRADE, 1996; EIDT, 2004). 

 Somente em 1991, o Brasil, definitivamente, adotava a PQT como único 

tratamento para todos os doentes de hanseníase do país, não existindo mais razões que 



52 
 

justificassem a utilização de outra modalidade de tratamento para essa enfermidade. Salienta-

se que desde 1986, o Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional do Programa de 

Controle da Hanseníase, vinha implantando o projeto de descentralização e integração do 

programa na rede de serviços e a implantação e sistematização de todas as ações de controle 

de acordo com a complexidade dos serviços de saúde, como também, adoção do tratamento 

com a PQT em algumas áreas piloto (ANDRADE, 2006). 

Aqui, inicia-se a história da Hanseníase, agora compreendida como doença 

crônica, com grande potencial incapacitante, mas curável e controlável, de baixa 

patogenicidade, cujo tratamento pode ser totalmente realizável em nível ambulatorial. 

Todavia, marcada em sua história, por forte estigma e preconceito. 

 

 

2.3.3. Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) no SUS. 

 

 

Diante do exposto, compreende-se que a história da hanseníase, permeia as 

concepções sobre a saúde e doença, que evoluíram com o conhecimento cientifico, no 

decorrer dos séculos. De uma concepção religiosa e mágica, com sentido de purificação e 

condenação, passou a ser compreendida como uma doença flagelante e incurável, causada por 

uma bactéria. Em seguida, mesmo carregando ainda o conceito de ser uma doença deformante 

fisicamente, o que causa medo e repulsa, descobre-se o seu tratamento e sua cura, como 

também outras medidas de controle e prevenção de suas mazelas (MACHADO, 1978; 

GUTIERREZ; OBERDIEK, 2001). 

Da mesma maneira, afirma-se que permeia a história da Saúde Pública Brasileira, 

como sinal claro de sua desestrutura e ineficácia até o advento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em 1988. Durante o século XX, o Brasil sofreu transformações econômicas, 

socioculturais e políticas que influenciaram a organização da assistência a saúde de sua 

população. Do início do século até 1945 (aproximadamente), vigorou o modelo das 

campanhas sanitárias para combater as endemias urbanas; a assistência individual era 

eminentemente privada e assistência hospitalar assumia um caráter social. De 1945 a 1980, 

várias mudanças administrativas ocorreram, sendo marcado por um modelo curativista, 

centralizado e privatista, o qual não atendia as necessidades de saúde da população 

(CARVALHO; MARTIN; CORDONI JÚNIOR, 2001). 

 Na década de 1980, as reformas na Saúde Pública Brasileira foram baseadas na 
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idéia de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” e na compreensão que para se ter 

saúde dependia de diversas condições físicas, ambientais, emocionais, intelectuais e 

espirituais. Surgiu então, em 1988, o Sistema Único de Saúde, construído a partir dos 

princípios da Universalidade, Equidade e Integralidade e organizado com base na 

descentralização, regionalização e hierarquização, com a exigência de resolutividade 

(CARVALHO; MARTIN; CORDONI JÚNIOR, 2001; FIGUEIREDO, 2008). 

Integrando o SUS, o Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH), que 

teve suas sementes lançadas em 1956, com a Campanha Nacional contra a Lepra, e em 1976, 

com a Política de Controle da Hanseníase, construiu suas atividades norteadas pelos 

princípios desse novo sistema, desenvolvendo, dessa forma, sua capacidade resolutiva 

(ANDRADE, 1996). 

Com a missão de controlar a hanseníase no país, o PNCH desenvolve um conjunto 

de ações que visam orientar a prática em serviço em todas as instâncias e diferentes 

complexidades, de acordo com os princípios do SUS, fortalecendo as ações de vigilância 

epidemiológica da hanseníase, a promoção da saúde com base na educação permanente e a 

assistência integral aos portadores deste agravo (BRASIL, 2010a). 

Na prática, o PNCH é estruturado a partir do esquema abaixo, que apresenta os 

cinco componentes e interfaces políticas e operacionais do programa. Cada componente será 

explicado adiante, na ordem de sua numeração. 

 

 

Figura 7 - Diagrama do PNCH: componentes e interfaces políticas e operacionais 

Fonte: site do Ministério da Saúde - Brasil – 2012 
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A Vigilância Epidemiológica deve ser organizada em todos os níveis de 

assistência e propiciar o acompanhamento rotineiro das principais ações estratégicas para a 

eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde pública e sua sustentabilidade. 

Abrange a definição, descoberta e acompanhamentos de casos; a notificação compulsória e a 

investigação obrigatória; a avaliação do resultado do tratamento e a investigação 

epidemiológica dos contatos (BRASIL, 2008c). 

A gestão está ligada com o objetivo de fortalecer a inserção da política sobre 

hanseníase nos pactos firmados entre gestores das três esferas de governo e nos instrumentos 

de macroplanejamento das políticas públicas de abrangência nacional, como também, 

fomentar a ampliação da cobertura das ações com a descentralização e prioridade à sua 

inclusão na atenção básica e na estratégia Saúde da Família. Aqui se evidência uma ação 

conjunta para controle da hanseníase, em todas as esferas do governo, e não mais ações 

independentes e desestruturadas (BRASIL, 2012). 

A atenção integral ao portador de hanseníase baseia-se no diagnóstico do caso de 

hanseníase, na sua classificação operacional, no diagnóstico das reações hansênicas, avaliação 

do grau de incapacidade e função neural, no tratamento com o PQT, no seguimento dos casos, 

no encerramento do tratamento na alta por cura, no tratamento das reações hansênicas, 

prevenção e tratamento de incapacidades, na educação para o auto-cuidado, na identificação 

de recidivas e em outras atividades de promoção da saúde e resgate social (BRASIL, 2010a). 

Preferencialmente, os usuários têm seu primeiro contato com o sistema, através da 

Atenção Básica, entendida como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Todo tratamento para a 

hanseníase pode ser realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou na Unidade Saúde da 

Família (USF). Somente os casos que apresentarem intercorrências clínicas, reações adversas 

ao tratamento, estados reacionais e dúvida no diagnóstico, deverão ser referenciados para os 

Centros de Referências (CONASS, 2007; BRASIL, 2010a). 

Destaca-se, no entanto, que ao lado da ênfase no tratamento com o PQT, deve-se 

ressaltar a importância das técnicas de prevenção, de controle e de tratamento das 

incapacidades e deformidades, pois elas representam as principais causas do estigma e do 

isolamento social do portador de hanseníase na sociedade. Recomenda-se a avaliação de 

incapacidade, a avaliação neurológica simplificada e a triagem, baseadas na aplicação da 

Escala de Participação e da escala Screening of Activity Limition and Safety Awareness 

(SALSA), no inicio, no meio, na alta e no acompanhamento pós-alta (BRASIL, 2008c). 



55 
 

A comunicação e a educação em saúde favorecem a divulgação de informações 

sobre a hanseníase dirigidas à população geral, aos profissionais de saúde, aos portadores e 

seus familiares; e proporcionam a formação dos profissionais de saúde e gestores, 

colaborando com uma assistência à saúde de qualidade e humanizada. Essas ações devem ser 

realizadas de forma integrada à mobilização popular e objetivam combater o estigma da 

doença (BRASIL, 2010a). 

Aqui, merece um destaque especial, o Movimento de Reintegração das Pessoas 

Atingidas pela Hanseníase (MORHAN), que se caracteriza como um movimento social 

brasileiro, fundado em 06 de junho de 1981, para combater o estigma e preconceito referentes 

à lepra. De caráter não-assistencial, conta com o trabalho voluntário de seus colaboradores e 

desenvolve ações de Educação Popular em Saúde, através de palestras, cursos e teatro, e ainda 

atua nos conselhos de direitos nas três esferas do governo (VIEIRA, 2006). 

Como objetivos estatutários do Morhan, encontram-se: colaborar para a 

eliminação da hanseníase; ajudar na cura, reabilitação e reintegração social das pessoas que 

contraíram hanseníase; contribuir para que as pessoas acometidas pela hanseníase não sofram 

restrições em seu convívio social; lutar para que os antigos hospitais-colônia sejam 

transformados em equipamentos de interesse social (VIEIRA, 2006). 

E por fim, o componente “Pesquisa” tem por foco os centros de referências e a 

Pesquisa Operacional, que segundo a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional 

(SOBRAPO), caracteriza-se por ser uma ciência aplicada voltada para a resolução de 

problemas reais, que através de desenvolvimentos de base quantitativa, busca a tomada de 

decisões, e aplica conceitos e métodos de várias áreas científicas na concepção, planejamento 

ou operação de sistema (SOBRAPO, 2012).  

Gomide et al (2009) e Sabroza et al (2000) ressaltam que as pesquisas 

operacionais em hanseníase vem apresentando resultados positivos na participação dos 

gerentes dos programas municipais e estaduais de controle da doença em nosso país e 

favorecendo para a superação dos problemas operacionais. “A pesquisa operacional é o elo 

entre o serviço, a atenção à saúde e ciência” (GOMIDE et al, 2009, p. 112). 

Diante de todo esse contexto, pode-se confirmar que PNCH se configura como 

uma tentativa de está inserido na perspectiva da Vigilância da Saúde, lógica que orienta o 

fazer em saúde atual, pela qual o “problema” é entendido como obstáculo ou impedimento à 

plena realização da saúde de uma pessoa ou de uma população. Ou seja, o PNCH não está 

focado na hanseníase como doença em si, como foi por muitos anos, mas está focado no 

controle de uma ameaça concreta ao bem-estar dos acometidos e de sua família (PAIM, 
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2003). 

Assim, destaca-se a importância de identificar as dificuldades enfrentadas pelos 

portadores e/ou ex-portadores de hanseníase na realização de suas atividades de vida diária e 

na sua inserção social, devido ao poder incapacitante da hanseníase, como também, à sua 

historicidade vinculada ao estigma e preconceito. 

 

 

2.4. O ESTIGMA NO CONTEXTO DA SAÚDE MENTAL 

 

 

A hanseníase, como foi visto, foi marcada por um forte estigma durante toda a sua 

história. Alguns autores, como Machado et al (1978), Richards (1993), Miranda (1999) e 

Tronca (2000), são unânimes, quando retratam que o doente era uma ameaça, uma 

configuração da morte e da destruição, alvo do medo e do desprezo social, que deveria ser 

afastado da sociedade para não contaminar os sãos.  

Esse imaginário social da doença colaborou para as medidas isolacionistas em 

todo mundo, pelas quais, vários doentes foram afastados de suas famílias, de seus lares, das 

suas cidades, das possibilidades de trabalho, para viverem em locais denominados de 

hospitais, lazaretos, colônias, leprosários. Nesses locais, durante a maior parte do tempo, eles 

estavam apenas sendo guardados, longe das vistas das pessoas, onde recebiam quase nenhum 

tratamento para seu mal (MAURANO, 1950; MACHADO et al, 1978). 

Goffman (1982) lembra que a origem grega do termo estigma se remete “a sinais 

corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre 

o status moral de que os apresentava”. Esses sinais avisavam que a o seu portador era “uma 

pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada; especialmente em lugares 

públicos” (GOFFMAN, 1982; p. 5). 

Atualmente o termo é usado de maneira semelhante, entretanto é mais aplicado no 

contexto da desgraça, do que das marcas corporais. Geralmente, o estigma faz referência a um 

atributo, pertencente a uma pessoa ou grupo, profundamente depreciativo, considerado um 

defeito, uma desvantagem (GOFFMAN, 1982).  

No caso dos portadores de hanseníase, os atributos que os fazem diferentes dos 

outros não doentes, são justamente, as marcas da doença (as deformidades, as manchas na 

pele, o rosto inchado e encaroçado), que eram bem mais evidentes, quando a doença ainda 

não tinha cura. As abominações do corpo, como as várias deformidades físicas, são, segundo 
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Goffman (1982), um dos três tipos de estigma, seguido pelos problemas relacionados ao 

caráter da pessoa (homossexualismo, vício, tentativas de suicídio, passagem pela prisão) e 

aspectos de raça, nação e religião. 

Esses atributos incomuns ou a-naturais são observados nas múltiplas interações 

psicossociais, os quais são distintos e evidentes e/ou não percebíveis, permitindo aos 

indivíduos a construção de sua identidade social. Assim, o estigma assume dupla perspectiva, 

a de desacreditado e a de desacreditável. A primeira perspectiva dá-se quando o individuo 

reconhece e assume sua característica distintiva e evidente perante a sociedade, ou quando 

essa característica é visível. Na segunda perspectiva, a característica não é imediatamente 

perceptível pelos outros, podendo ser negada ou escondida (GOFFMAN, 1982). 

Se o estigma classifica os sujeitos, o preconceito reforça este processo identitário. 

Por preconceito entende-se atitude injusta e negativa em relação a um grupo ou a uma pessoa 

que se supõe ser membro de um determinado grupo, do qual se tem uma visão estereotipada 

(ROSE, 1972; PEREIRA, 2002). 

Para Pereira (2002, p. 45), o estereótipo faz referência à imagem por demais 

generalizada que se possui de um grupo ou dos indivíduos que pertencem a um grupo. De 

forma ampliada, refere-se a “crenças sobre atributos típicos de um grupo, que contêm 

informações não apenas sobre estes atributos, como também sobre o grau com que tais 

atributos são compartilhados”. 

Sabe-se ainda do conceito de discriminação entendido como um comportamento 

manifesto, geralmente realizado por uma pessoa preconceituosa, que se “exprime através da 

adoção de padrões de preferência em relação aos membros do próprio grupo e/ou de rejeição 

em relação aos membros dos grupos externos.” A discriminação ocorre de diversas formas, 

dentre as quais, se encontra a exclusão social. (PEREIRA, 2002, p.77). 

Resumidamente, tomando por base Rose (1972), Goffman (1982) e Pereira 

(2002), ousa-se assinalar uma relação entre os conceitos de estigma, estereótipo, preconceito, 

discriminação e exclusão social, através da figura esquemática abaixo, pela qual percebe-se a 

representação singular e central do estigma: 
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Figura 8 - Desenho esquemático da relação entre os conceitos de estigma, estereótipo, preconceito, 

discriminação e exclusão social. 

Fonte: produzido pela autora, 2012 

 

Nesse contexto, surgem questionamentos a cerca de como os doentes de 

hanseníase viviam, se sentiam frente à exclusão social que eram submetidos; de como 

conviviam com os sintomas da doença geradora de tamanho desprezo; com a possibilidade 

real de nunca mais terem contato com suas famílias; de perderem os movimentos das mãos e 

dos pés; de não poderem trabalhar... Alguns estudos, como os de Gusmão e Antunes (2009) e 

de Martins e Caponi (2010), buscaram identificar as respostas para esses questionamentos, 

retratando as histórias de vida de pessoas que foram internadas em algumas colônias no 

Brasil. 

Nos dois trabalhos, fica claro o preconceito implacável vivido pelos sujeitos no 

período do isolacionismo e a necessidade de incorporarem outra identidade, a de pessoas 

acometidas pela “Lepra”. Mesmo após o fim do Isolamento Compulsório, existia a 

necessidade de esconderem que eram portadores da doença (GUSMÃO; ANTUNES,2009; 

MARTINS; CAPONI, 2010). 

No entanto, Miranda (1999), a estudar o doente do passado e o doente do 

presente, aprofunda a resposta do doente de hanseníase no enfrentamento de sua doença, à luz 

das representações sociais, afirmando que eles vivenciavam, não uma mudança de identidade, 

mas sim, uma crise de identidade estruturada nas representações sociais sobre a doença. E 
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como resultado da crise, vivia-se a reconstrução de sua identidade, como se percebe a seguir: 

 

“No caso dos doentes de hanseníase, (...), o paciente sofre um abalo na sua estrutura 

organizacional interna. Esta desorganização vai envolvendo as dimensões 

biológicas, psicológicas e sociais, cujos efeitos em cada uma delas são determinadas 

pela carga mitológica, estigmatizante e preconceituosa, decorrente da terminologia 

lepra. Por conseguinte, após a constatação do diagnóstico e o confronto entre as 

imagens e significados que o termo lepra representa, o doente de hanseníase passa a 

captar e perceber, através dos seus órgãos sensoro-motores, a sua passagem de uma 

realidade social para outra, donde terá que jogar consigo mesmo e com todos 

aqueles que, direta e indiretamente, pudessem desmascará-lo, tornando-se um ser 

distintivo, desacreditado ou desacreditável.”(MIRANDA, 1999, p.93-94) 

 

Ainda na perspectiva do estigma e suas consequências para o doente de 

hanseníase, cooperando com esses autores, Borenstein et al (2008) apresentam em seus 

resultados, a partir das experiências de ex-portadores de hanseníase, algumas categorias de 

estigma, quais sejam: o estigma no domicílio, em suas próprias casas; o estigma no trabalho, 

onde perdiam o emprego assim que eram identificados como leprosos; o estigma na colônia, 

onde as pessoas portadoras das formas mais agressivas eram tratadas pejorativamente pelos 

próprios internos portadores das formas mais discretas da doença, como também eram 

apartados de todo tipo de contato com o mundo externo; e o estigma na sociedade, onde não 

podiam usufruir dos mesmos meios sociais como as outras pessoas não doentes. 

No trabalho de Tronca (2000) encontra-se o imaginário social da hanseníase, ao 

serem descritas uma série de narrações que caracterizam o estigma, preconceito, a 

discriminação e exclusão que os seus portadores sofreram no passado. As narrativas retratam 

o sofrimento com o diagnóstico da doença (mal amarelo), nesse caso vinculado ao estigma 

das “raças” (africanos, haitianos e chineses); a segregação e exclusão social, no qual as 

pessoas atingidas pela lepra eram levadas a colônias em ilhas distantes; as fugas para regiões 

isoladas (montanhas) para evitar de serem presos e levados para as colônias; a separação dos 

filhos, e a idéia que o corpo ia apodrecer e o cheiro iria ser sentido de longe. 

Lembra-se então, que o processo de adoecimento em nossa sociedade, costuma 

ser, em uma boa parte dos indivíduos, uma condição limitante, que em muitos momentos, 

expõe o sujeito a algumas mudanças em sua vida. Essa condição pode gerar no individuo 

sentimentos de insegurança e menos merecimento (GARCIA et al, 2003). 

Sobre a hanseníase, esses autores apresentam algumas características 

psicossociais relacionadas ao seu adoecer, a serem consideradas a fim de compreender o ser 

humano como ser integral e não mais limitado biologicamente a sua doença. Dessa forma, 

eles listam uma série de condições que acentuam os conceitos de estigma, preconceito e 
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exclusão social relacionado à hanseníase (GARCIA et al, 2003). 

Primeiramente, pontuam que a hanseníase tende a está mais presente nas classes 

economicamente desfavorecidas, o que pode dificulta a compreensão sobre a doença e seu 

tratamento, como também, se configura um fator de acentuação da segregação do doente. Na 

segunda, referem que em boa parte dos casos, o individuo vivencia algumas perdas em todos 

os contextos de sua vida, necessitando entendê-las. Essas perdas são geradoras de momentos 

de um forte sentimento de insegurança, o que o torna uma pessoa mais fragilizada ou mais 

rígida (GARCIA et al, 2003). 

Na terceira condição, relembram das alterações estéticas, as quais comprometem a 

sua auto-identificação e sua relação favorável com a sua auto-imagem, se tornando um fator 

agravante para sua própria exclusão. Na quarta, remetem-se aos casos acometidos pelas 

formas mais agressivas, geradoras de deformações e incapacidades, que os obrigam a 

mudarem suas atividades de vida diária e atividades de vida prática. Sentimentos como 

humilhação, culpa, medo, mágoa, inutilidade, solidão e inferioridade, influenciam 

negativamente nesse processo de mudança de atitude (GARCIA et al, 2003; COELHO, 2008; 

LOPES et al, 2010). 

Outras condições como a convivência com a dor, as atitudes de rejeição em seus 

relacionamentos familiares, a rotina do tratamento e do auto-cuidado, e as relações 

desfavoráveis frente ao trabalho, também implicam no enfrentamento do adoecer em 

hanseníase (GARCIA et al, 2003). 

Compreende-se que todas essas condições influenciam na saúde mental do 

portador de hanseníase, haja vista que a saúde mental está relacionada com o bem-estar 

subjetivo, com a auto-eficácia percebida, a autonomia, a competência, a dependência 

intergeracional e a auto-realização do potencial intelectual e emocional da pessoa. Assim, a 

saúde mental se configura como algo muito além do que a ausência de perturbações mentais 

(WHO, 2002). 

Para a WHO (2002), a saúde mental, a saúde física e a social são fios 

estreitamente entrelaçados e profundamente interdependentes, o que justifica a importância de 

tratar a questão da hanseníase com esse olhar em três dimensões, pois ela não afeta somente o 

corpo físico do seu portador, mais interfere em toda a sua vida, no que tange o 

estigma/preconceito, a exclusão social ou auto-exclusão, as mudanças nas atividades de vida 

diária e nas relações interpessoais, no enfrentamento das restrições gerada pelas deformidades 

e incapacidades. 
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3.CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A ciência é a expressão da necessidade de compreender o mundo, a fim de viver 

melhor e sobreviver (ALVES, 2000). Leopardi (2002) complementa afirmando que a ciência 

é o conjunto de informações descritivas, explicativas e preditivas da realidade, adquiridas por 

intermédio de um método próprio, denominado método científico. Em suma, pode-se entender 

a ciência como conhecimento de uma realidade, que se caracteriza em um instrumento para o 

homem e produto dele, sendo importante frisar que a ciência é herança da humanidade e que 

deve ser distribuído e consumido por todos (LEOPARDI, 2002). 

Esse processo de aquisição de conhecimento se dá por meio da realização da 

pesquisa científica, que segundo Minayo (2004), se apresenta, como uma atividade básica das 

Ciências na sua indagação e descoberta da realidade, se concretizando como uma atitude e 

uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e 

permanente. A pesquisa surge da mobilização dos pesquisadores em explicar e compreender 

os fatos e em buscar soluções aos problemas deles advindos. No entanto, essa motivação não 

é suficiente para se realizar uma pesquisa, pois para ela ser socialmente necessária é preciso 

dar respostas a problemas mais amplos, adquirindo relevância social (LEOPARDI, 2002). Ou 

seja, a produção de conhecimento, de ciência não tem sentido em si mesmo. 

Diante do exposto, questiona-se a importância da pesquisa para a área de saúde e 

consequentemente, para a enfermagem, sobre o qual Polit, Beck e Hungler (2004) referem 

que o desenvolvimento e a utilização do conhecimento são essenciais para a melhoria 

constante no atendimento ao paciente, através de decisões e ações fundamentadas nos 

resultados de pesquisa.  

Para a enfermagem, a pesquisa tem como meta representar a natureza da 

enfermagem para entendê-la, explicá-la e usá-la para o benefício da humanidade (MCEWEN; 

WILLS, 2009). Outra razão para o uso das evidencias encontradas nas pesquisas se configura 

no fortalecimento da identidade da enfermagem como profissão, decorrente da eficácia de sua 

prática. Nesse caso, a pesquisa permite que os enfermeiros tenham um maior aprofundamento 

e ampliação de sua prática, através do conhecimento, previsões, controle e planejamento de 

suas ações. (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 
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Historicamente, a pesquisa em enfermagem tem sua origem com Florence 

Nightingale e vem crescendo, principalmente, a partir da década de 1970, devido a várias 

formas de incentivos, como periódicos, eventos e instituições de financiamentos. (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

Salienta-se que a investigação cientifica na área da saúde, em geral, tem sido 

conduzida por dois amplos paradigmas, que de acordo com Kuhn (1970), significa aquilo que 

os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade cientifica 

consiste em homens que partilham um paradigma. Em outras palavras, paradigma se 

configura como um conjunto de suposições teóricas gerais e de leis e técnicas para a sua 

aplicação adotadas por uma comunidade cientifica específica (CHARMERS, 1993). 

O paradigma positivista defende a teoria da causalidade, na qual todo evento 

possuem causas antecedentes; busca ser tão objetivo quanto possível na busca pelo 

conhecimento; o pesquisador não influencia nos achados; e utiliza procedimentos ordenados e 

disciplinados. O paradigma naturalista ou fenomenológico apresenta a realidade como uma 

construção dos indivíduos, é múltipla e subjetiva; o pesquisador interage com os que são 

pesquisados e os achados da pesquisa são os resultados dessa interação (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

McEwen (2009), ao explicar essas duas correntes de pensamento, revela o 

conceito de visão recebida, entendida como conhecimento que os indivíduos aprendem por 

meio de algo dito a eles, adquirido por meio da observação, da redução, da verificação, do 

controle e da ciência livre da parcialidade. O positivismo estaria representado por essa visão. 

Em contrapartida, o paradigma naturalista é representado pela visão percebida, que afirma que 

não existe uma única verdade, pois a busca do conhecimento é, por natureza, histórica, 

contextual e carregada de valor. 

Diante dessas duas perspectivas, os métodos, mais comuns, utilizados nas 

pesquisas são o método quantitativo (mais próximo da visão positivista) e o método 

qualitativo (associados à visão naturalista). O primeiro, definido como uma abordagem que 

utiliza instrumento de medida utilizável e válido, buscando assegurar a objetividade e a 

credibilidade dos achados e mostra-se preocupada com a quantificação e a análises 

estatísticas. O segundo método deseja compreender um problema na perspectiva dos sujeitos 

que o vivenciam, partindo de sua vida diária, sua satisfação, desapontamentos e sentimentos. 

Atenta-se ao contexto social e valoriza os dados subjetivos (LEOPARDI, 2002). 

O paradigma naturalista ou fenomenológico e o método qualitativo de pesquisa 

são condutivos à descoberta e ao desenvolvimento do conhecimento inerente à enfermagem, 
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pois se apresentam abertos, variáveis, relativistas e baseados na experiência humana e nas 

interpretações pessoais (MCEWEN; WILLS, 2009). 

No entanto, se distanciando da dicotomia entre as posturas positivistas e as 

posturas naturalistas, deve ficar claro que a seleção do método mais apropriado para a 

realização da pesquisa depende, em certo grau, da inclinação pessoal e da filosofia do 

pesquisador, todavia principalmente da natureza da questão de pesquisa (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

Nesse contexto, o presente estudo, por objetivar apreender as representações 

sociais da hanseníase que interferem modificando as relações interpessoais do portador no que 

diz respeito ao estigma e preconceito, apresenta uma abordagem qualitativa, a qual permitirá, 

segundo Debzin e Lincoln (2006), uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os 

processos e os significados que não são examinados ou medidos experimentalmente em 

termos quantitativos. Ou seja, são enfatizados os significados, motivações, crenças, valores e 

atitudes do individuo frente ao fenômeno estudado. 

Leopardi (2002) apresenta quatro caracterizações da pesquisa, além da 

caracterização da abordagem, são elas: caracterização quanto à utilização de resultados 

(pesquisa pura ou pesquisa aplicada); caracterização segundo os objetivos (pesquisas 

exploratórias, descritivas, explicativas, estudos prospectivos, estudos retrospectivos); 

caracterização segundo os procedimentos de coleta (pesquisas experimentais, quase-

experimentais, não experimentais, causal comparativa, estudo de caso, pesquisa ou 

observação participante, pesquisa-ação, documental, histórica, metodológica) e caracterização 

segundo as fontes de informação (pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, pesquisa 

bibliográfica). 

A partir dessa caracterização, esse estudo se especifica como uma pesquisa 

aplicada, porque ambiciona contribuir com os problemas práticos, buscando, dessa forma, 

soluções para problemas concretos (LEOPARDI, 2002); como uma pesquisa exploratória, 

pois objetiva-se a desvendar as várias maneiras pelas quais o fenômeno em estudo se 

manifesta, assim como os seus processos subjacentes (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Ainda, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, por pretender descrever uma 

dada realidade, identificando suas características, suas mudanças ou sua regularidade, o que 

exige do pesquisador uma precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que 

orientarão a coleta e interpretação dos dados (LEOPARDI, 2002). 

Trata-se também de um estudo não experimental, pois não visa manipular ou 

controlar variáveis (LEOPARDI, 2002) e de uma pesquisa de campo, a qual é definida por 
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Minayo (2004) como uma pesquisa realizada em um recorte espacial que corresponde à 

abrangência do recorte teórico correspondente ao objeto de investigação, desse modo, a 

construção de conhecimento se configura como um processo amplo, no qual há 

predominância da intersubjetividade e onde ocorre a relação social com o pesquisador. 

 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

 

3.2.1. Indicadores sócio-econômicos e demográficos 

 

 

O Estado do Rio Grande do Norte ocupa uma área geográfica de 52.810,699 

Km2; é dividido em 167 municípios com uma população de 3.168,153 pessoas e localiza-se 

na Região Nordeste do Brasil, limitando-se ao norte e a leste com o Oceano Atlântico, ao sul 

com o Estado da Paraíba e a oeste com o Estado do Ceará (IBGE, 2010). 

A capital do estado se localiza na mesorregião leste, na costa atlântica e é cortada 

pelo principal rio do Estado, o Potengi. Ocupa uma área de 170 Km
2
, limita-se ao norte com 

Extremoz, ao sul com Parnamirim, e ao oeste com São Gonçalo do Amarante. Está dividida 

geograficamente em 36 bairros, distribuídos em quatro regiões administrativas: Norte, Sul, 

Leste e Oeste. População de 806.203 pessoas, apresentando a rede de saúde dividida em cinco 

distritos sanitários: Norte 1 e 2, Oeste, leste e Sul (IBGE, 2010 e SMS, 2010). Dentre os nove 

hospitais públicos da cidade, apenas o Hospital Universitário Onofre Lopes e o Hospital 

Giselda Trigueiro são referência para assistência ao portador de Hanseníase (SMS, 2010). 

 

 

3.2.2. Cenário de Estudo 

 

 

Para a realização da pesquisa, foi selecionado o Hospital Giselda Trigueiro 

(HGT), por possuir uma maior demanda em atendimento ao portador de hanseníase. 

Caracteriza-se por ser um serviço de assistência especializada de nível terciário à saúde, sendo 

referência para o estado em Doenças Infecciosas, Informação Toxicológica e Imunobiológicos 

Especiais. 
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Em sua estrutura, funciona o Departamento de Infectologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e disciplinas de diversos cursos da área de saúde, 

constituindo-se num importante campo para as atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico. Os principais serviços oferecidos são: Urgência e Emergência com atendimento 24 

horas em Doenças Infecciosas para adultos e crianças, profilaxia anti-rábica, antitetânica, 

antipeçonhenta onde são realizados em média 6.000 atendimentos/mês. 

Presta atendimento ambulatorial especializado em: Infectologia, Doenças de 

Chagas, Tuberculose, Hepatites, Hanseníase e HIV/AIDS, realizando em média 1.300 

atendimentos/mês. Internação em regime de Hospital Dia para pessoas que convivem com 

HIV/AIDS, bem como serviços de Apoio Diagnóstico e tratamento - SADT, Enfermagem, 

Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Serviço Social e Programa de Internação 

Domiciliar - PID. 

Realiza em média 110 internações/mês, destinando sua capacidade de 103 leitos 

de internação distribuídos em quatro enfermarias compartilhadas; unidade de Terapia 

Intensiva e Isolamentos; além de 16 leitos de observação no Pronto Socorro e 05 leitos em 

regime de Hospital Dia. Conta também com serviços de apoio, tais como: Serviços de 

Análises Clínicas, Microbiológicas; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Serviços 

de Suporte Nutricional e Dietético; Serviços de Assistência Farmacêutica; Serviço de 

Diagnóstico por Imagens; Serviço de Assistência Social; Residência Médica em Infectologia; 

Serviços de Enfermagem; Serviço de Fisioterapia. 

No ambulatório de atendimento especializado em doenças transmissíveis, o 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) tem se concretizado através da 

assistência às pessoas portadoras de hanseníase. Lá elas são acompanhadas por 

dermatologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, equipe de enfermagem, dentre 

outros profissionais; recebem o tratamento com Poliquimioterapia (PQT) e para as reações 

decorrentes da doença; tem acesso aos mais diversos exames diagnósticos e de 

acompanhamento para a sua enfermidade (ex: baciloscopia, biopsia); os seus comunicantes 

são examinados e se necessário, tratados; e ainda, tem a sua disposição uma grupo de auto-

ajuda.  

Os usuários são residentes da Região Metropolitana de Natal e do interior do 

estado, que totalizam uma média de 80 pacientes em cadastro ativo, em junho de 2011, 

contabilizando aqueles que estão cumprindo o tratamento sem faltas, os faltosos e os que 

estão esperando avaliação para alta.  

A mestranda durante a fase de construção do projeto fez várias visitas ao ambulatório 
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do HGT, onde contactou com Drº Mauricio Nobre, médico Hansenólogo, e o apresentou o 

projeto de pesquisa. Posteriormente, após a devida autorização para realizar a pesquisa pela 

direção do HGT, procurou a enfermeira responsável pelo setor, que a permitiu fazer um 

levantamento nos prontuários dos pacientes portadores de Hanseníase em tratamento no 

ambulatório. 

 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Os usuários que fizeram parte desta pesquisa foram aqueles que encontravam-se 

em tratamento ambulatorial com PQT, no período da coleta de dados (julho a setembro de 

2011), no hospital selecionado e descrito anteriormente, de ambos os sexos, com faixa etária 

entre 16 e  80 anos de idade, classificados como paucibacilar ou multibacilar. 

Ficaram de fora da pesquisa os usuários que haviam concluído o tratamento com o 

PQT e que continuavam sendo acompanhados devido às seqüelas ou reações hansenícas 

decorrentes da doença; crianças e adolescente até 15 anos, 11 meses e 29 dias, idosos acima 

de 80 anos; usuários portadores de outras morbidades que prejudicavam as suas atividades de 

vida diárias e/ou que não gozavam de condições psíquicas para responder as entrevistas. 

Para uma significativa representação da realidade estudada, ambicionou-se 

entrevistar 30 pacientes, o que representava, aproximadamente, 50% do total de usuários em 

cadastro ativo que estavam realizando o tratamento regularmente. No entanto, foram 

realizadas 22 entrevistas, pois a mestranda observou repetição dos resultados, identificando 

saturação da amostra (LEOPARDI, 2002). 

Salienta-se que nenhum dos pacientes que se encontravam dentro dos critérios de 

inclusão se negou a participar da pesquisa. 

 

 

3.4. TÉCNICA DE COLETA DOS DADOS 

 

 

Sabe-se que a pesquisa qualitativa possui como métodos de coleta de dados mais 

comuns a entrevista, a observação e os grupos focais (MINAYO, 2004; POPE; MAYS, 2009). 

A escolha pela entrevista, como técnica de pesquisa, justificou-se por ser ela um instrumento 
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privilegiado de coleta de informações, pela qual a fala se torna reveladora de condições 

estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e “ao mesmo tempo ter magia de 

transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições 

históricas, sócio-econômicas e culturais específicas” (MINAYO, 2004; p. 109-110). 

Autores, como Marconi e Lakatos (2007) e Minayo (2004), definem a entrevista 

como um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito 

de determinado assunto, configurando-se como fonte de informações secundárias e primárias, 

ou seja, tem a capacidade de apreender informações que podem ser conseguidas através de 

censos, prontuários, registros civis; e também, informações que retratam realidades subjetivas, 

como opiniões, atitudes, valores, sentimentos, os quais só podem ser obtidos com a 

contribuição dos atores sociais envolvidos. (MARCONI; LAKATOS, 2007; MINAYO, 

2004).  

Existem três tipos principais de entrevista: estruturada, semi-estruturada e em 

profundidade. A entrevista estruturada caracteriza-se pela aplicação de questionários 

estruturados, na maioria das vezes com respostas fixas, maneira padronizada. A entrevista 

semi-estruturada possui uma estrutura flexível, com questões abertas que definem a área a ser 

explorada, permitindo uma maior interação entre o entrevistador e o entrevistado. E a 

entrevistas em profundidades são menos estruturadas, mas exigem um maior detalhamento 

sobre o tema abordado (POPE; MAYS, 2009). 

 

 

3.4.1. Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados ocorreu a partir do levantamento das informações dos pacientes 

em tratamento, como a sua classificação operacional, data de inicio do tratamento, data de 

retorno para a dose supervisionada, e local de residência. Após esse momento, a mestranda 

fez um quadro esquemático de forma a identificar quantos e quais os pacientes que estavam 

programados para retornarem ao ambulatório nos meses da coleta de dados, que foram julho, 

agosto e setembro de 2011. 

A abordagem dos usuários foi feita no momento em que eles chegavam para 

receber a dose supervisionada da PQT, com auxilio da equipe de enfermagem, na sala 

destinada ao PNCH. Não foi preciso a abordagem por telefone. 

Após o primeiro contato e as devidas informações, os usuários e a mestranda 
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encaminhavam-se a uma sala, que no dia estava disponível, para a realização da entrevista. 

Buscou-se, dessa maneira, um lugar reservado e tranquilo, com mínima interferência de 

terceiros e ausência e ruídos. 

Lá, os usuários eram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, as etapas da 

entrevista, o procedimento de gravação e após a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice A) e devida autorização, iniciavam-se as entrevistas, que eram 

realizadas em duas etapas: 1. Preenchimento do Questionário de identificação (Apêndice B), 

pela qual os dados eram colhidos primeiramente pelas informações do entrevistado e 

posteriormente, completada as informações sobre características da doença junto aos 

prontuários; 2. Realização da entrevista semi-estruturada (Apêndice C), composta por cinco 

perguntas, que foram gravadas com auxílio de dispositivo eletrônico. 

Os sujeitos da pesquisa foram identificados por nomes fictícios, comuns na 

sociedade brasileira, escolhidos aleatoriamente pela própria mestranda, de forma a não 

identificá-los com nenhum grupo específico ou personagem. O objetivo foi não representá-los 

de nenhuma outra imagem, apenas de homens e mulheres comuns, passíveis de adoecerem 

como todos os outros. Assim, foi garantida a privacidade dos participantes da pesquisa. 

A mestranda também fez uso de um diário de campo, que segundo Minayo 

(2004), é um instrumento capaz de registrar aquilo que não é dito pelo entrevistado, mas 

perceptível por seu comportamento, fala, gestos, costumes e expressões faciais (MINAYO, 

2004). 

A cada dia de coleta de dados, as gravações eram transcritas, digitadas e 

reservadas para posterior análise e eram feitas anotações no diário de campo, juntamente com 

a organização dos questionários em uma pasta, na ordem que as entrevistas foram realizadas e 

gravadas. 

 

 

3.5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise de dados objetiva-se a organizar, fornecer estrutura e extrair significado 

dos dados de pesquisa, se caracterizando, na pesquisa qualitativa, como uma atividade 

intensiva, que exige criatividade, sensibilidade conceitual e trabalho árduo (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

Primeiramente, após o fim da coleta de dados, realizou-se a construção de tabelas 
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e gráficos, com a utilização do Microsoft Excel Start 2010, para a devida caracterização dos 

sujeitos da pesquisa.  

Para o tratamento e análise dos dados obtidos a partir das entrevistas gravadas em 

dispositivo eletrônico foi utilizado a Análise de Conteúdo, que é definida por Bardin (2000) 

da seguinte maneira: 

 

“Conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.” (BARDIN, 

2000, p.42) 

 

Ou seja, procura-se estabelecer uma correspondência entre as estruturas 

semânticas ou linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas, identificando 

condutas, ideologias e atitudes dos enunciados.  A leitura não pode ser unicamente realizada a 

“letra”, mas precisa-se identificar o sentido que se encontra em segundo plano (BARDIN, 

2000). 

A análise de conteúdo organize-se em três pólos cronológicos: a pré-análise; a 

exploração do material; e o tratamento dos resultados, inferência e a interpretação. 

A pré-análise constitui-se como uma fase que tem a missão de organizar o 

material coletado para ser submetido aos procedimentos analíticos, construindo, dessa forma, 

um corpus, a partir da leitura exaustiva e repetida dos resultados (leitura flutuante). 

Respeitam-se nesse contexto as regras de exaustividade, da representatividade, da 

homogeneidade e de pertinência (BARDIN, 2000).  

A exploração do material consiste nas operações de codificação, na qual se busca 

a transformação dos dados brutos do texto para atingir uma representação do conteúdo, 

através da seleção das unidades de registro e de contexto, da escolha das regras de contagem e 

da classificação e agregação em categorias (BARDIN, 2000). 

A terceira etapa constitui-se na inferência e interpretação dos dados trabalhados, 

que nesse estudo será conduzido a luz da Teoria da Representação Social, destacando-se os 

objetivos previstos e os resultados inesperados (BARDIN, 2000). 
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3.6. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

O estudo seguiu os parâmetros da resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, a qual direciona os princípios éticos de pesquisas realizadas com seres humanos, haja 

vista a sua aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre Lopes, protocolo 

nº 147/08, em 04 de julho de 2008 (Anexo A).  

Salienta-se que se fez necessário fazer algumas atualizações na construção da 

revisão de literatura e adaptações no processo metodológico, no qual foi reduzido o local de 

coleta, para o HGT, e a população de estudo, porque se havia a necessidade de se concluir a 

pesquisa num período máximo de 24 meses referente ao tempo previsto para a defesa de uma 

dissertação de mestrado. 

Os participantes da pesquisa receberam informações sobre os objetivos a serem 

alcançados através do consentimento livre esclarecido (TCLE), o qual foi elaborado com uma 

linguagem simples, acessível ao alcance do entendimento do entrevistado. Obedeceu a 

referida resolução, garantindo que o estudo não acarretaria riscos aos participantes; que os 

mesmos poderiam solicitar a interrupção ou cancelar a sua participação no momento que 

sentissem necessidade e que não haveria remunerações de quaisquer naturezas. Como também 

foi garantido o anonimato dos pesquisados.  

Os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e os instrumentos da 

pesquisa foram arquivados na sala da coordenação do grupo de pesquisa Ações promocionais 

e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva, do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O estudo em questão não apresentou riscos aos seus participantes e as avaliações 

realizadas asseguraram a confidencialidade e a privacidade das informações e dos 

procedimentos. 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e discussão 

 



73 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

No presente capítulo, são apresentados os resultados juntamente com as 

discussões. Dessa forma, o mesmo é estruturado da seguinte maneira: Caracterização dos 

sujeitos da pesquisa; A voz do portador de hanseníase a luz da Análise de Conteúdo; e 

Representação Social da hanseníase: o estigma no contexto da saúde mental. 

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Optou-se organizar os aspectos de caracterização dos sujeitos da pesquisa através 

de tabelas, gráficos e quadro. No primeiro momento, apresentam-se os usuários segundo sexo, 

faixa etária, escolaridade e estado civil (Tabela 2). Em seguida, os mesmos são caracterizados 

de acordo com ocupação, renda familiar e número de habitantes no domicílio, juntamente, 

com a naturalidade e os municípios de residência (Tabela 3). Posteriormente, são ilustrados os 

dados referentes à doença, em que na Tabela 4 são consideradas a manifestação clínica, a 

classificação operacional e a dose recebida no momento da entrevista; na figura 09, os 

usuários são representados de acordo com o grau de incapacidade (GI); e na figura 10, 

segundo a presença de familiares acometidos pela doença. Por fim, no Quadro 2, encontra-se 

a caracterização geral dos sujeitos. 

Os sujeitos da pesquisa foram no total de 22 pessoas entrevistadas que atenderam 

os critérios de inclusão, das quais, 64% (14) eram do sexo masculino e 68% (15) eram 

casadas ou viviam em união estável; se concentravam na faixa etária de 50 a 60 anos (36%) e 

28 a 38 anos (23%) e apresentavam pouco tempo de estudo, em sua maioria, 65% tinham no 

máximo ensino fundamental completo. 

Estudos epidemiológicos sobre a hanseníase apontam que não existem, em geral, 

diferenças significativas no número de casos diagnosticados por sexo. Ora, em algumas 

localidades, apresentam predominância de casos no sexo masculino; ora, em outras, 

apresentam predominância no sexo feminino (MELLO et al, 2006; PINTO et al, 2010; LIMA 

et al, 2010). 

No entanto, alguns autores lembram que as mulheres tendem a buscar o serviço de 

saúde com mais freqüência do que os homens, o que justificaria, em alguns perfis, a menor 

predominância da hanseníase no sexo masculino, haja vista, que o bacilo causador não tem 
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preferência por sexo (LIMA et al, 2010; PINTO et al, 2010).  

A unanimidade foi observada no que tange a faixa etária mais acometida pela 

hanseníase. Todos apontaram a fase economicamente ativa (18 a 60 anos) como 

predominante, sejam estudos retrospectivos ou não. Fato esse que preocupa, pois pode 

acarretar problemas socioeconômicos para o individuo, família e sociedade (LONGO; 

CUNHA, 2006; CONTE et al, 2009; LIMA et al, 2010;). 

Destaca-se no presente estudo a participação de três sujeitos menores de 18 anos, 

que segundo Miranzi et al (2010), merecem uma atenção especial, visto que as incapacidades 

e deformações que a doença pode ocasionar gerariam grandes efeitos na auto-estima e na 

auto-imagem dos adolescentes. 

No que diz respeito à escolaridade, Pinto et al (2010), quando elaboraram o perfil 

clínico e epidemiológico de uma unidade de referência de Salvador/BA, identificaram 76,7% 

dos usuários com nível de escolaridade considerado baixo. Outra pesquisa, realizada no 

estado de Santa Catarina, corroborou com esse achado, ao identificar 36,8% com 4 a 7 anos 

de estudos, 21,1% com 1 a 3 anos de estudos e 14 % sem escolaridade (MELLO et al, 2006). 

Miranzi et al (2010) considerou a baixa escolaridade como fator dificultador para 

a apreensão das orientações sobre o tratamento e cuidados necessários, ao identificar 34% dos 

sujeitos avaliados em seu estudo com no máximo até a sexta série do ensino fundamental. Em 

contrapartida, as pessoas com maior escolaridade procurariam com mais freqüência os 

serviços de saúde.  

Das pesquisas analisadas, nenhuma relatou sobre o estado civil dos portadores da 

hanseníase. No caso em questão, a superioridade (68%) de pessoas casadas ou em união, é 

justificada pela própria faixa etária dos participantes da pesquisa, em sua maioria adultos 

jovens. 
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Tabela 02 - Caracterização dos sujeitos segundo sexo, faixa etária, escolaridade e estado civil. 

SUJEITOS NÚMERO %

SEXO

Masculino 14 64%

Feminino 8 36%

FAIXA ETÁRIA

17 - 27 anos 4 18%

28 - 38 anos 5 23%

39 - 49 anos 3 14%

50 - 60 anos 8 36%

61 - 79 anos 2 9%

ESCOLARIDADE

Sem Escolaridade 1 5%

Ensino Fundamental Incompleto 9 41%

Ensino Fundamental Completo 5 23%

Ensino Médio Incompleto 3 14%

Ensino Médio Completo 3 14%

Ensino Superior Incompleto 1 5%

Ensino Superior Completo 0 0%

ESTADO CIVIL

Casado/União estável 15 68%

Solteiro 5 23%

Separado/Divorciado 0 0%

Viúvo 2 9%

Tabela 1 - Caracterização dos sujeitos segundo sexo, faixa etária, escolaridade e estado civil

 
Fonte: Questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa (Apêndice B) 

 

Na tabela 2, observa-se que a  população de estudo estava, em sua maioria, 

mantendo suas atividades profissionais; apenas quatro pessoas eram aposentadas, e uma, 

desempregada. Como foi visto, a hanseníase é uma doença que pode acarretar incapacidades 

quando não dignosticada e tratada precoce e corretamente, podendo ser geradora de 

problemas socioeconômicos. Além disso, carrega uma fardo estigmatizante ainda muito 

grande, o que leva os próprios portadores a não admitirem que possuem a doença (MIRANZI; 

PEREIRA; NUNES, 2010). 

Lindoso e Lindoso (2009) relembram que a hanseníase está entre as doenças 

tropicais negligenciadas (DTN), definidas pela OMS, que são mais freqüentes nas regiões 

mais quentes e pobres do mundo. A relação entre hanseníase e a pobreza no Brasil está 

nitidamente exemplificada pelas inúmeras desigualdades sociais e econômicas existentes no 

país, as quais fazem das regiões norte, centro-oeste e nordeste, as mais endêmicas. Nesse 

contexto, mesmo não se podendo realizar uma análise mais profunda, esperava-se que a 

maioria (59%) dos participantes da pesquisa vivessem com uma renda entre 1 a 2 salários 

mínimos, o que não seria suficiente para o sustento de quatro ou mais habitantes por domicílio 

(68%). 
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Tabela 03 - Caracterização dos sujeitos de acordo com a ocupação, renda familiar e número 

de habitantes no domicílio. 

SUJEITOS NÚMERO %

OCUPAÇÃO

Aposentado 4 18%

Assistente de Serviço Gerais 2 9%

Autônomo(a) 2 9%

Desempregado 1 5%

Desenhista 1 5%

Dona de Casa 4 18%

Estudante 4 18%

Motorista 2 9%

Pescador 1 5%

Servente 1 5%

RENDA FAMILIAR

De 1 a 2 Sal. Min 13 59%

De 3 a 4 Sal. Min 6 27%

De 5 a 6 Sal. Min 3 14%

Maior que 6 Sal. Min 0 0%

NÚMERO DE HABITANTES NO DOMICÍLIO

Somente 1 Habitante 0 0%

De 2 a 3 Habitantes 7 32%

De 4 a 5 Habitantes 10 45%

Maior que 5 Habitantes 5 23%

Tabela 2 - Caracterização dos sujeitos de acordo com a ocupação, renda familiar e número de 

habitantes no domicílio.

 
Fonte: Questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa (Apêndice B) 

 

Os entrevistados eram naturais das seguintes cidades do estado: Natal (3), Santo 

Antônio do Salto da Onça (2), São Gonçalo do Amarante (1), Macaíba (1), Santa Cruz (1),  

Nova Cruz (1), Tibau do Sul (1), São Rafael (1), Jucurutu (1), São João do Sabugi (1), Macau 

(1), Campo Grande (1), Macau (1), Pau dos Ferros (1), Patu (1), Pendências (1). Os três 

restantes eram dos municipios de Tacima, na Paraíba; Bezerros, em Pernambuco e São Paulo, 

em São Paulo. 

Quando questionados sobre o município de residência, 50% referiram morar em 

Natal; três, em São Gonçalo do Amarante; e o restante, nas cidades de Macau, Poço Branco, 

Tangará, Montanhas, Tibau do Sul, Macaíba, Santo Antônio, Parnamirim. 

No que tange às características da doença, faze-se necessário recordar que a 

ocorrência da hanseníase pode ocorrer através de quatro formas clínicas: indeterminada (HI), 

tuberculoíde (HT), dimorfa (HD) e virchowiana (HV). As formas HI e HT estão inseridas na 

classificação operacional como formas paucibacilares, caracterizadas por poucas lesões de 

pele e/ou um tronco nervoso acometido (quando há apenas comprometimento em tronco 

nervoso, sem lesões de pele, a hanseníase é caracterizada como forma neural pura). As formas 

HD e HV, por sua vez, são classificadas como formas multibacilares, por apresentarem um 

maior número de lesões de pele e maior comprometimento nervoso. Em geral, quando a 
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baciloscopia é negativa, a classificação é paucibacilar, quando contrária, e classificada como 

multibacilar, possuindo poder de transmissão da doença (AGUIAR, 2009; BRASIL, 2010).  

O tratamento é baseado na classificação operacional. Para os paucibacilares, o 

tratamento ocorre em seis meses ou seis doses supervisionadas, em até nove meses. Para os 

multibacilares, as 12 doses supervisionadas podem ser administradas em até 18 meses 

(AGUIAR, 2009; BRASIL, 2010). Na tabela 04, encontra-se a caracterização dos sujeitos de 

acordo com a manifestação clínica, a classificação operacional e a dose recebida no momento 

da entrevista. 

 

Tabela 04 - Caracterização dos sujeitos de acordo com a manifestação clínica da doença, 

classificação operacional, dose recebida no momento da entrevista. 

SUJEITOS NÚMERO %

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA

Não Definida 1 5%

Forma Indeterminada 0 0%

Forma tuberculoide 7 32%

Forma dimorfa 9 41%

Forma Virchowiana 4 18%

Neural Pura 1 5%

CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL

Paucibacilar 8 36%

Multibacilar 14 64%

DOSE RECEBIDA NO MOMENTO DA ENTREVISTA

1 - 3 doses 7 32%

4 - 6 doses 8 36%

7 - 9 doses 5 23%

10 - 12 doses 2 9%

> 12 doses 0 0%

Tabela 3 - Caracterização dos sujeitos de acordo com manifestação clínica da doença, classificação 

operacional,  dose recebida no momento da entrevista.

 
Fonte: Questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa (Apêndice B) 

 

Como se observa, os sujeitos foram em sua maioria (64%) classificados como 

multibacilares (MB), o que leva a crer, segundo Mello, Popoaski e Nunes (2006), que os 

indivíduos só estão procurando o serviço de saúde após polarização para as formas mais 

graves e contagiosas da doença, o que pode contribuir para a manutenção do ciclo de 

transmissão. 

Consoante, a ocorrência de predomínio da classificação operacional multibacilar, 

em vários estudos consultados, leva a admitir que a estrutura atualmente mobilizada no 

combate a hanseníase esteja trabalhando de maneira estática, com demanda passiva de 

pacientes antigos. Isso se torna mais agravante porque as formas multibacilares são as 
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responsáveis, a maioria das vezes, pelas incapacidades e deformações decorrentes da 

hanseníase (LONGO; CUNHA, 2006; CONTE et al, 2009; LIMA et al; 2010;). 

Outra característica predominante, nos perfis realizados em centros de referência, 

foi o grande número de casos de hanseníase dimorfa, que nesse estudo representou 41% dos 

entrevistados. A forma virchowiana esteve como segundo mais prevalente nos estudos de 

Longo e Cunha (2006) e Lima et al (2010), que levantaram o perfil epidemiológico dos 

pacientes com hanseníase atendidos em centros de referência em São Luís/MA e em Campo 

Grande/MS, respectivamente. 

Todos os sujeitos tinham em seus prontuários o registro de no mínimo uma 

avaliação de Incapacidade, destacando-se onze, com grau de incapacidade igual a zero; nove, 

com grau de incapacidade igual a um; e dois, com grau de incapacidade igual a dois. Esses 

dados estão representados em percentual na figura 09. 

 

50%
41%

9%

Grau 0

Grau 1

Grau 2

 

Figura 9 - Caracterização dos sujeitos de acordo com o grau de incapacidade. 

Fonte: Questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa (Apêndice B) 

 

O acompanhamento de casos que ainda não haviam desenvolvido incapacidades 

pode denotar em uma melhoria da assistência à saúde, com diagnósticos mais precoces, busca 

ativa de casos e melhor oferta de atendimento (LIMA et al, 2010). Ressalta-se que no 

ambulatório de doenças infectocontagiosas do HGT, os usuários encontram toda a assistência 

necessária para a prevenção de incapacidades, como também, seus comunicantes são 

examinados com grande êxito, favorecendo ao diagnóstico precoce. 

De acordo com a portaria 3.125, de 7 de outubro de 2010, do Ministério da Saúde, 

a principal forma de prevenir a instalação de deficiências e incapacidades físicas é o 

diagnóstico precoce. A prevenção de deficiências e incapacidades não deve estar dissociada 
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do tratamento com PQT, e rotineiramente, deve ser realizada a avaliação neurológica no início 

do tratamento; a cada três meses durante o tratamento se não houver queixas; sempre que 

houver queixas, tais como: dor em trajeto de nervos, fraqueza muscular, início ou piora de 

queixas parestésicas; no controle periódico de pacientes em uso de corticóides, em estados 

reacionais e neurites; na alta do tratamento; e no acompanhamento pós-operatório de 

descompressão neural (BRASIL, 2010a). 

No que diz respeito ao desenvolvimento de reações hansênicas, não foi possível 

identificar o diagnóstico de que tipo de reação os usuários estavam acometidos, devido à falta 

de clareza nos prontuários, se configurando uma limitação do presente estudo. Contudo, 

observando o que preconiza o Ministério da Saúde sobre o tratamento das reações hansênicas, 

constatou-se que 14 entrevistados somente utilizavam a PQT; três sujeitos faziam uso de 

corticóides e cinco, faziam uso de talidomida e corticóides, concomitante ao uso da PQT 

(BRASIL, 2010a). 

Os surtos reacionais podem aparecer em diversos momentos e representam grande 

potencial incapacitante, faz-se necessário, então, um acompanhamento ambulatorial regular 

por parte da equipe multidisciplinar de saúde, com a realização de avaliação 

dermatoneurológica freqüente a fim de impedir complicações clínicas e o surgimento de 

incapacidades (SOUZA, 2009).  

Souza (2010), ao estudar as reações hansênicas em alta por cura pela PQT, afirma 

que as reações hansênicas configuram-se um grande problema no tratamento dos portadores 

de hanseníase, por produzir uma carga de sofrimento muito grande a esses pacientes, o que 

reflete diretamente na incompreensão quanto à realidade de hoje a hanseníase ter cura. 
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Presença de Hanseníase em Familiares

5

17

Sim Não

 

Figura 10 - Caracterização dos sujeitos na presença ou ausência de familiares acometidos pela hanseníase. 

Fonte: Questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa (Apêndice B) 

 

Quando questionados sobre a presença de familiares acometidos pela hanseníase, 

5 pacientes responderam positivamente. Sabe-se que existem outros fatores de risco para o 

desenvolvimento da hanseníase, como os fatores ambientais, sociais e epidemiológicos, 

todavia, estudos como os de Durães et al (2005) e Conte et al (2009), observaram que a 

consangüinidade mostra associação estatística positiva e reforça a necessidade de vigilância 

dos contatos familiares. 

O quadro abaixo apresenta os 22 usuários, sujeitos dessa pesquisa, com os seus 

respectivos nomes fictícios, idade, ocupação, classificação operacional, o diagnóstico de sua 

forma clínica, estado reacional e seu grau de incapacidade (GI). Objetiva-se com isso fornecer 

uma visualização das condições vivenciadas no processo de adoecer em hanseníase e 

posteriormente relacionar com as respostas encontradas. 
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Sujeitos da 

Pesquisa 

Id. Escolaridade Ocupação Classificação. 

Operacional 

Forma 

Clínica 

Reações GI 

Maria 56a Ens. Fund. 

Inc. 

Autônoma MB Dimorfa - 0 

Fátima 38a Ens. Fund. 

Inc. 

Desempregada 

– dona de casa 

PB Tuberculoíde - 0 

João 17a Ens. Médio 

Inc. 

Estudante MB Dimorfa Sim 2 

Pedro 51a Ens. Fund. 

Comp. 

Autônomo MB Virchowiana - 1 

Francisco 58a Ens. Fund. 

Inc. 

Aposentado MB Dimorfa - 1 

José 17a Ens. Médio 

Inc. 

Estudante MB Dimorfa Sim 0 

Antônio 47a Ens. Fund. 

Comp. 

Ajudante de 

pedreiro 

MB Dimorfa Sim 0 

Paulo 51a Ens. Fund. 

Inc. 

Desempregado MB Virchowiana Sim 2 

Ana 26a Ens. Sup. Inc. Estudante PB Tuberculoíde Sim 0 

Conceição 32a Ens. Med. 

Comp. 

Dona de casa PB Tuberculoíde - 1 

Francisca 41a Ens. Fund. 

Comp. 

Dona de casa MB Dimorfa - 1 

Sebastião 33a Ens. Fund. 

Inc. 

Motorista PB Tuberculoíde - 0 

Mateus 54a Ens. Fund. 

Inc. 

Motorista PB Tuberculoíde - 0 

Severino 55a Ens. Med. 

Comp. 

Desenhista MB Dimorfa - 0 

Lucas 79a Sem 

escolaridade 

Aposentado PB Neural Pura - 1 

Marcos 61a Ens. Fund. 

Inc. 

Pescador/ 

Agricultor 

PB Tuberculoíde - 1 

Luís 59a Ens. Fund. 

Comp. 

Aposentado MB Virchowiana Sim 1 

Luzia 46a Ens. Fund. 

Comp. 

Dona de casa MB Dimorfa - 0 

Sebastiana 35a Ens. Fund. 

Comp. 

ASG PB Tuberculoíde - 0 

Rafael 26a Ens. Fund. 

Inc. 

ASG MB Dimorfa Sim 0 

Teresa 58a Ens. Fund. 

Inc. 

Aposentado MB Virchowiana Sim 1 

Roberto 17a Ens. Médio 

Inc. 

Estudante MB Indefinida - 1 

Quadro 2 - Caracterização geral dos sujeitos com nome fictício, idade, escolaridade, ocupação, classificação 

operacional, forma clínica, presença de reações e grau de incapacidade. 

Fonte: Questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa (Apêndice B) 
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4.2. A VOZ DO PORTADOR DE HANSENÍASE A LUZ DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

A presente pesquisa foi realizada com a participação de 22 pessoas (8 mulheres e 

14 homens), escolhidos aleatoriamente, que se encontravam em tratamento com a PQT, no 

ambulatório da HGT. No entanto, para a melhor compreensão dos resultados, faz-se 

necessário explicitar que, inicialmente, tinha-se a intenção de entrevistar tanto às pessoas em 

tratamento com a PQT, quanto às pessoas no pós-alta da PQT, mas que continuavam o 

tratamento para as reações hansênicas. 

Em uma reunião, com o Drº Mauricio Lisboa Nobre - médico hansenológo e 

coordenador do Programa de controle da Hanseníase no HGT - para apresentar-lhe a proposta 

da pesquisa, o mesmo fez contribuições valiosíssimas para o projeto, ao falar um pouco de sua 

experiência no trato com os doentes de hanseníase. Drº Mauricio referiu que os novos 

pacientes de hanseníase, em sua grande parte, não apresentam a mesma representação da 

doença, em comparação aos pacientes do passado, devido ao acesso as informações sobre a 

doença, a existência da cura e ao menor comprometimento físico, quando diagnosticado 

precocemente. 

Realidade essa, não aparente nos pacientes em tratamento para reações 

hansênicas, no pós-alta da PQT. Normalmente, esses pacientes vêm convivendo com as 

reações hansênicas e as suas seqüelas durante meses ou anos, e conseqüentemente, muitos 

desses pacientes, tem uma experiência do adoecer com hanseníase marcada pelo estigma, pela 

dor física e pela dúvida sobre a cura da hanseníase, haja vista que terminaram o tratamento 

com a PQT, mas ainda sofrem com as conseqüências da doença. 

Destaca-se que, no capítulo anterior, citou-se Souza (2010), o qual refletiu sobre a 

carga de sofrimento gerado pelas reações hansênicas e a incompreensão dos pacientes quanto 

à realidade de hoje, a hanseníase ser uma doença curável, corroborando, assim, com a fala de 

Drº Mauricio. Dessa forma, determinou-se os critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos da 

pesquisa, afim de não obter uma amostra tendenciosa.  

Os pacientes que atenderam os referidos critérios foram submetidos a uma 

entrevista semi-estruturada, contendo as seguintes perguntas norteadoras:  

 O que significa estar doente de Hanseníase para você?; 

 Houve alguma mudança no seu relacionamento com as pessoas após o diagnóstico?; 

 Ao receber o diagnóstico de Hanseníase, como você reagiu?; 
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 Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto?; 

 Quais sugestões você daria para melhorar o atendimento ao portador de Hanseníase no 

Ambulatório da HGT?. 

Esse momento foi gravado com auxílio de um aparelho eletrônico e 

posteriormente, transcrito, formando um “Corpus”, que em seguida, foi exaustivamente lido e 

relido, para identificação de significados representativos, que foram em seguida, agregados 

em duas grandes categorias, explicitadas a seguir: 1. Os significados negativos do adoecer em 

hanseníase; 2. Os significados positivos do adoecer em hanseníase. 

A análise e discussão dessas categorias foram desenvolvidas com a utilização das 

falas originais dos sujeitos entrevistados, valorizando-as e garimpando significados, como 

também, comparando-as às anotações do diário de campo. 

 

 

4.2.1. Categoria 1 – Significados negativos do adoecer em hanseníase 

 

 

A convivência com o adoecimento em algumas culturas costuma ser, em boa parte 

dos indivíduos, uma condição limitante que, em muitos momentos, expõe esse sujeito a 

algumas mudanças em sua rotina; à convivência com nova condição emocional, a mudança de 

algumas atitudes pessoais, a uma nova dinâmica familiar e à necessidade de adesão a um 

tratamento. Sabe-se que a forma de vivenciar o adoecimento é particular a cada indivíduo, 

pois depende de sua história, de sua vivencia e de sua cultura (GARCIA et al, 2003). 

A hanseníase em toda a sua história foi marcada, como já foi visto, por forte 

estigma, pelo qual, era associada a representações como a queda de partes do corpo, pecado, 

castigo divino e exclusão social. Alguns trabalhos retrataram bem os significados atribuídos 

ao adoecer com hanseníase, como o de Nóbrega (2010), que resgatou a história de vida de 12 

ex-portadores de hanseníase que foram exilados na Colônia São Francisco de Assis, no 

município de Natal. 

A autora identificou que a prática do isolamento compulsório, atrelada à imagem 

mítica do “leproso” como ser repulsivo e deformado, contribuiu para a solidificação histórica 

do estigma em torno da doença e do doente.  Dado esse que justifica os resultados encontrados 

em pesquisas realizadas com doentes de hanseníase não exilados que, em suas falas, 

denunciam os seus sentimentos de medo, tristeza e raiva bem como as suas vivências de 

situações de preconceito contra a sua condição (BAIALARDI, 2007; NUNES et al, 2008; 
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BITTENCOURT et al, 2010).  

Assim, no que se refere aos significados negativos atrelados ao adoecer em 

hanseníase, que foram identificados nas falas dos sujeitos dessa pesquisa, encontrou-se alguns 

atributos importantes, como o medo, e as mudanças ocorridas em suas condições físicas, 

sociais e psicoafetivas. Esses atributos foram identificados como subcategoriais, a serem 

discutidas. 

 

 

4.2.1.1. O medo 

 

 

Em toda literatura consultada, o medo foi mencionado entre os doentes de 

hanseníase do passado, àqueles que experiênciaram o exílio, e os doentes do presente, àqueles 

que vivenciaram ou vivenciam o tratamento contra a hanseníase em nível ambulatorial 

(ROMERO-SALAZAR et al, 1995; MIRANDA, 1999; BAIALARDI, 2007; 

BITTENCOURT et al, 2010; NÓBREGA, 2010). 

Romero-Salazar et al (1995) enfatizaram que o doente de hanseníase é um sujeito 

cheio de medos, quando em seu estudo, 100% dos entrevistados afirmaram ter medo da 

rejeição. Dado confirmado por Baialardi (2007), 12 anos depois, quando o seu estudo 

identificou o medo como o sentimento mais presente entre o grupo estudado. 

Os pacientes de hanseníase manifestaram medo à rejeição da família, dos amigos 

e dos colegas de trabalho; medo de contaminar outras pessoas e não conseguir realizar o 

tratamento; medo de não conseguir tomar as medicações e curar-se, medo de não ser aceito 

socialmente e de ser abandonados por todos (medo da solidão) e medo da morte (EIDT, 2000; 

BAIALARDI, 2007). 

Baialardi (2007) afirmou que os sentimentos relacionados à hanseníase, como o 

medo, a vergonha, a culpa, a exclusão social, a rejeição e a raiva, estão internalizados no 

psiquismo de seus portadores e que o estigma e o preconceito permanecem no imaginário dos 

indivíduos, pois estão enraizados em nossa cultura, causando grande sofrimento e dor aos 

portadores de hanseníase. 

Corroborando com o exposto, as falas abaixo (quadro 03) evidenciaram, no 

momento do diagnóstico, o medo atrelado ao preconceito, à perda do emprego, a desconfiança 

da cura e a falta de conhecimento sobre a doença. 
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SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

Fátima “(...) eu fiquei muito abalada, chorei muito, (...) até por que na época eu trabalhava 

numa fábrica e eu tinha medo do preconceito dentro do trabalho”. 
Ana “Eu tinha medo da doença, aí eu comecei estudar um pouco”. 

Conceição “Primeiramente, me bateu um medo, por causa do preconceito, porque as pessoas tem 

muito preconceito.” 
Lucas “(...) desde que apresentei esse negócio tenho medo de não ficar bom (...)”. 

Quadro 03: Falas significativas em relação à subcategoria medo 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 

 

Em resumo, todas as justificativas para o medo, relatadas pelos sujeitos da 

pesquisa, são oriundas da falta de conhecimento sobre a doença pelos próprios pacientes, 

como também pela sociedade. Salienta-se que Fátima, ao ser entrevistada, relatou que foi 

demitida da empresa que trabalhava há 14 anos, 1 mês após o seu diagnóstico e que acreditava 

ter sido devido a doença. Ana, jovem universitária, também não conhecia a doença até 

contraí-la. 

Ponte e Ximenes Neto (2005) destacam que apesar de toda a campanha para o 

controle da hanseníase, com intuito de desmistificar alguns conceitos e favorecer o 

diagnóstico precoce e o tratamento com a PQT, o medo da doença ainda é muito grande, 

sendo necessária uma assistência integral ao paciente e sua família, em vista de 

combater/prevenir as incapacitações físicas e psicossociais da hanseníase. 

Dessa maneira, no ponto de vista biomédico, a hanseníase é uma doença que 

conta com tratamento e cura, no entanto, sob ponto de vista cultural, ela é carregada por 

símbolos negativos, por isso, a necessidade de se compreender a associação entre as 

dimensões físicas, psicológicas e sócio-culturais da doença (CLARO, 1993). 

 

 

4.2.1.2. Alterações nas condições físicas 

 

 

Como foi visto na revisão de literatura desse estudo, a hanseníase é uma doença 

crônica, causada por uma bactéria, que tem tropismo pelas células cutâneas, de mucosas e de 

nervos periféricos, o que torna elevado o seu potencial incapacitante, pois pode provocar 

perda de sensação, atrofia muscular, reflexos diminuídos, dor e parestesias (dormência e  

formigamento) nos membros (HINRICHSEM, 2005; AGUIAR, 2009). 
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Dependendo da resposta imunológica da pessoa infectada pelo bacilo, a mesma 

pode desenvolver as formas clínicas paucibacilares ou multibacilares. Sabe-se que as formas 

multibacilares são as responsáveis por um maior número de lesões de pele (em geral, superior 

a 5 lesões) e acometimento de troncos nervosos, e que os episódios reacionais (comuns nessas 

formas) são os maiores causadores das lesões de nervos e incapacidades na hanseníase 

(HINRICHSEM, 2005; AGUIAR, 2009).O comprometimento dos olhos, mãos e pés e a 

presença de deformações são as sequelas mais temidas na hanseníase e representaram, por 

muito tempo, a imagem do doente “quando a hanseníase ainda era a lepra” (RICHARDS, 

1993; OPROMOLLA, 2000). 

Nessa perspectiva, relembra-se que o estigma é um atributo que torna a pessoa 

diferente dos outros, o qual pode ser imediatamente evidente e conhecido, ou não ser 

perceptível. No primeiro caso, a presença de um atributo perceptível, torna o indivíduo 

portador, um ser desacreditado. E no segundo caso, um ser desacreditável, que pode ser tornar 

desacreditado, à medida que venha a se conhecer o seu atributo diferenciador (GOFFMAN, 

1982). 

Infere-se, então, à luz do trabalho de Goffman (1982) sobre o estigma, que as 

alterações das condições físicas do doente de hanseníase, são características que os tornam 

diferentes e são vivências negativas do adoecer em hanseníase, pois, quando perceptíveis, já 

os tornam seres desacreditados pela sociedade. 

As alterações físicas foram comentadas por alguns entrevistados e podem ser 

associadas a sentimentos de impotência, de medo, de dúvida, de exclusão social e de 

vergonha. Essas falas estão exemplificadas abaixo. 

 

SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

Lucas “(...) tinha medo de ficar com a mão toda esquecida”. 

 

“(...) eu toco um pouco de violão e aí está fazendo uma falta medonha, (...) será que vou 

ficar bom, se eu não vou, nervoso dentro de mim”. 
Paulo “Me sinto sem poder conseguir trabalho, sem poder trabalhar, sem poder jogar futebol, 

sem poder visitar os colegas, a família, com muita dificuldade, é bem difícil essa parte”. 
João “(...) faço as coisas normalmente como sempre, só que algumas coisas que eu gosto 

(poucas coisas que eu gosto) não estou conseguindo fazer,(...) jogar bola, a 

fisioterapeuta disse que eu posso, mas não posso forçar muito; voley, que usa muito a 

mão, eu não posso”. 

 

“(...) no começo tinha muitas manchas no corpo, aí eu não queria sair de casa, só saia 

de calça”. 
Conceição “Tenho medo da pele ficar preta, essas coisas assim”. 

Quadro 04: Falas significativas em relação às condições físicas 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 



87 
 

Ponte e Ximenes Neto (2005), ao estudarem adolescentes adoecidos de 

hanseníase, identificaram que a sintomatologia da doença, os efeitos colaterais da medicação 

e as reações do tipo I e II interferiram significativamente no cotidiano desse grupo, uma vez 

que as atividades de lazeres, afazeres domésticos, trabalhos e estudos foram afetados. 

Corroborando com esse achado, Martins, Torres e Oliveira (2008), confirmaram 

que a hanseníase causa grande prejuízo para a vida diária e as relações interpessoais, através 

da aplicação de um questionário de qualidade de vida. O mesmo associou o prejuízo na 

qualidade de vida com algumas situações específicas da doença, como a forma multibacilar, a 

reação hansênica e a incapacidade física. 

Justifica-se desse modo, a preocupação dos sujeitos com as marcas físicas da 

doença, porque elas influenciam diretamente a sua forma de vida. Por exemplo, o caso de 

Paulo, portador da forma Virchowiana, Grau de incapacidade II e apresentando reações 

hansênicas tipo II, precisou deixar de trabalhar e até o momento da entrevista, estava sendo 

sustentado por sua mãe. 

As limitações nas atividades de vida diária, como as dificuldades de cuidar da 

própria higiene, e as limitações nas atividades da vida prática, como trabalhar ou participar de 

atividades sociais e lazeres, configuram grande preocupação e revelam a importância da 

realização de diagnóstico precoce e de atividades de prevenção de incapacidades (GARCIA et 

al, 2003). 

Ainda em relação às alterações físicas da hanseníase, Garcia et al (2003) lembram 

que a sociedade possui valores que preconizam as condições estéticas e muitas vezes 

selecionam as pessoas e as classificam. Nesse contexto, o doente de hanseníase ou o portador 

de suas sequelas, à medida que apresente manchas no corpo, alterações faciais e/ou 

musculares dos pés e das mãos, por exemplo, não possui uma auto-avaliação que o beneficia. 

Bambirra (2004), é outro autor que, ao estudar o atendimento multiprofissional da 

hanseníase em uma unidade de referência, confirmou a relação do estigma com as 

características clínicas da doença, afirmando que as manifestações externas da hanseníase são 

as maiores responsáveis pelas reações sociais à patologia. 
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4.2.1.3. Alterações nas condições sociais 

 

 

O estigma e o preconceito permanecem no imaginário da sociedade remetendo os 

indivíduos ao tabu da morte e da mutilação, gerando grande sofrimento psíquico aos seus 

portadores com sérias repercussões em sua vida pessoal e profissional. O estigma efetivou-se 

a partir do isolamento social que envolveu a doença no passado e que, ainda hoje, é 

evidenciado pelo preconceito que acomete os portadores de hanseníase, os quais preferem 

silenciar a respeito do seu diagnóstico e ocultar seu corpo, na tentativa de se esconder da 

doença e por medo de ser rejeitado (EIDT, 2000). 

Essa prerrogativa é confirmada pelas falas dos sujeitos abaixo, que mesmo 

afirmando que a hanseníase é “uma coisa normal” sentem a necessidade de camuflar a 

verdade e escondem das pessoas, que não são de sua família, a sua condição de doentes. 

 

SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

Luís “Olha, realmente me sinto meio constrangido, (...), devido ainda hoje a sociedade ter 

essas coisas de discriminar as pessoas. Mas mesmo assim, no meu cotidiano eu vou 

vivendo, vou passando”. 
Sebastião “Eu fiquei afastado do trabalho cinco dias, para saber do diagnóstico, se era a perigosa, 

mas não como não era, fiquei normal. Eu não quis nem falar com o pessoal, para que 

eles não se afastassem de mim, com medo de ser contagiosa ... aí segui minha rotina 

normal” 

 

“As pessoas mais próximas sabem, não mudaram não.” 
Fátima “(...) nem todos sabem.” 

José “Eu não contei para todo mundo, só para alguns, só para os mais íntimos, assim que 

ficaram sabendo, mas nunca teve problema não. Acho até que eles sempre tentaram 

nem tocar no assunto, porque sabem que eu não gosto.” 
Conceição “Não [não houve mudanças na minha vida], porque eu não contei para muitas pessoas. 

Só contei para aquelas pessoas que vi que poderia contar com elas, que poderia me 

ajudar, então eu não contei.” 

 

“Isso me deixou muito abalada assim, eu não contei para todo mundo ainda, não tenho 

aquela segurança ainda.” 
Mateus “Contei mais para a minha família. Colegas, vizinhos e o pessoal do trabalho, ninguém 

ficou sabendo não, até porque o pessoal tem muito preconceito com essas coisas, aí eu 

preferi me resguardar um pouco.” 
Severino “Eu não contei devido ao preconceito das pessoas dessa cidade, que tem preconceito, 

então eu não falo porque tenho certeza que no momento que eu falar isso as pessoas 

vão procurar me excluir do meio, sei lá, vai pegar, talvez nem chegue perto de mim.” 
Lucas “Somente a minha família está sabendo, só alguns vizinhos que falei que ia fazer alguns 

exames e perguntaram o que era, ai eu falei... somente, falei que o tratamento é de 6 

meses.” 
Quadro 05: Falas significativas em relação às condições sociais 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 
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Concordando com as falas, o estudo de Romero-Salazar et al (1995), encontrou 

em 85% dos pesquisados a condição de negação da doença, sendo justificada pelo medo de 

ser rejeitado pelos amigos, de ser demitido do trabalho, e de ser estereotipado como anormal. 

Garcia et al (2003) explica que o receio que o paciente apresenta frente à doença, pode levá-lo 

à dissimulação dos problemas que a hanseníase provoca, apresentando assim, 

comportamentos de negação da doença e de sua incapacidades. 

Nas anotações do diário de campo, encontraram-se alguns relatos interessantes, 

além das falas gravadas, que reforçaram o comportamento de ocultação frente à doença:  

 Pedro (51a, apresentando a forma clínica virchoviana) revelou, no fim da entrevista, 

que poderia realizar o tratamento na Unidade Básica de sua cidade, não sendo 

necessário se deslocar mensalmente para Natal/RN, todavia, ele prefere fazer esse 

deslocamento, porque na UBS de sua cidade, existem várias pessoas que ele conhece e 

por isso, tem medo de ser exposto em seu local de residência. 

 D. Maria (56a, apresentando a forma clínica dimorfa), após a entrevista, também 

referiu que não comentou sobre o seu tratamento para as pessoas que não são de sua 

família, por receio de perder clientes da sua lanchonete e que fica triste com os 

comentários das pessoas sobre a cor de sua pele, mais avermelhada, devido à 

medicação. 

 A mãe de Roberto (17a, apresentando forma indefinida até o momento da entrevista), 

comentou que o profissional de saúde orientou a não comentar sobre a doença para as 

pessoas, para evitar discriminação e explicou que sua forma clínica era a mais simples 

e que ele não iria transmitir a ninguém. 

Esses relatos também encontram respaldo no estudo de Romero-Salazar et 

al(1995), quando referem que os pacientes ao tentarem ocultar sua condição, cobrem as 

manchas e as lesões, vão secretamente a unidade de saúde, dão outro nome a doença ou 

negam o nome do medicamento. 

Simões e Delello (2005) pesquisaram o comportamento social dos pacientes de 

hanseníase em uma Unidade de Referência, e observaram elevado grau de estigma pessoal e 

social que o paciente possui diante de sua enfermidade, pois todos eles tinham deixado de 

contar ou a família, ou aos amigos e ou aos colegas de trabalho. O estudo de Ponte e Ximenes 

Neto (2005) justifica esse comportamento referindo que o novo provoca reações diversas nas 

pessoas e os comentários começam a surgir e a disseminar, e para evitar, os pacientes, optam 

por não falar de sua doença para que não haja alterações de comportamento das pessoas para 

com eles. 
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Assim, concorda-se com Simões e Delello (2005), quando ao refletirem sobre a 

atitude do paciente frente ao seu ambiente social, dão a hipótese que se o paciente relata sobre 

a sua doença para um determinado grupo social, isto pode indicar que o mesmo não se 

autodiscrimina e vice-versa. 

Ainda nessa perspectiva, vale destacar que o impacto do diagnóstico foi 

significativo nas falas de Ana e Conceição, quando referiram que tentaram se excluir do meio 

social e que se não tivessem doentes, teriam preconceito, caracterizando forte estigma pessoal 

ou autodiscriminação. Esse discurso está exemplificado em seguida, no quadro 06. 

 

SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

Ana “Bom, no momento que eu não sabia da doença, eu tive logo uma exclusão por minha 

parte mesmo”. 

Conceição “Acho até mesmo, se não fosse eu, eu teria preconceito”. 

 

“(...) eu tento me afastar dele [meu marido] com medo de ele pegar, mas o médico diz 

que não pega. Isso que dizer que o preconceito vem de mim mesmo, né? 
Quadro 06: Falas significativas em relação ao auto-estigma 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 

 

Segundo Garcia et al (2003), o auto-estigma é causado pelas mesmas situações 

que geram o estigma, mas dessa vez, ocasionadas pelos próprios pacientes, quando eles não 

aceitam a doença e não se aceitam, o que gera a auto-depreciação, a rejeição e a negação de si. 

E dessa forma, se afastam do convívio social ou buscam conviver com grupos compostos por 

pessoas com características semelhantes.  

É evidente nas falas transcritas que o desconhecimento da doença é o grande causador 

de sentimentos e comportamentos tão conflituosos, influenciados diretamente pelas 

representações sociais que se tem sobre a hanseníase e suas formas de estigma. O que leva a 

pensar que na Educação em Saúde, tanto para a população em geral, quanto para os sujeitos 

envolvidos diretamente, se configura a grande estratégia de combate ao estigma vivenciado 

por esses pacientes, como notado nas pesquisas anteriormente citadas nesse capítulo, nas 

quais, em todas, a Educação em Saúde é citada em suas considerações finais, como proposta 

de interação entre a equipe de saúde e o paciente, favorecendo a mudança para uma 

assistência holística, pela qual se cuida do físico sem detrimento dos aspectos psicossociais de 

cada individuo. 
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4.2.1.4. Condições Psicoafetivas 

 

 

O adoecer com hanseníase trás significados que ultrapassam as alterações físicas. 

O contexto da doença está marcado pelas figuras do pecado, do impuro, da deformação, da 

pobreza, da transmissibilidade, dos leprosários, da exclusão social, do preconceito, do estigma 

e do medo. 

Os depoimentos dos sujeitos, colocados logo abaixo, são marcados por vários 

sentimentos que se enraízaram nessa lista de figuras e significados, quase infindáveis, 

expostas no parágrafo anterior. As falas retratam a descoberta do diagnóstico da hanseníase 

permeada por conflitos e dúvidas e por sentimentos como: tristeza, revolta, não aceitação da 

sua condição, vergonha, preocupação, medo e nervosismo. 

 

SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

Fátima “Eu, quando eu recebi, chorei muito aqui, chorei muito em casa, ainda passei uns dias 

chorando, trancada ... ia trabalhar arrasada... ficava no meu cantinho quieta, não queria 

nem falar com ninguém, mas depois isso foi passando até no trabalho eu fui me 

acalmando... em casa todo mundo aceitou ... o meu medo era as pessoas terem 

preconceito, mas eu só disse quem eu tinha confiança...”  
João “No começo foi muita tristeza mesmo, fiquei “cabisbaixo”, (...), mas com o tempo, (...), 

vi que não era o fim do mundo.” 
Conceição “Eu chorei muito, chorei muito, pensei que o meu marido poderia se afastar de mim.” 

 

“Chorei muito, não queria aceitar (...), mas coloquei nas mãos de Deus.” 

 

“(...) já ouvi falar que as pessoas se afastam da gente, só o preconceito, acho que é o 

que pesa mais nessa questão das pessoas.” 
Mateus “É, a gente fica um pouco preocupado, um pouco triste, até porque já tinha ouvido falar 

um pouco da doença, já sabia que ela tinha tratamento, mas ... a gente fica um pouco 

preocupado.” 

Severino “Realmente a gente, a gente, fiquei sem acreditar, porque até hoje, eu não acredito não, 

estou me tratando, mas estou sem acreditar.” 

Lucas “Fiquei um pouco nervoso, a gente não pode ficar tranquilo diante de um tratamento de 

seis meses, né? Não sei nem o que é direito, aí fica um pouco nervoso, realmente fica.” 

Luís “Logo de inicio, fiquei abatido. Porque eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que tinha 

cura, ouvia falar do leprosário, que as pessoas se internava lá, e lá mesmo ... tinha até 

cemitério .... não sei se ainda existe!? Fiquei triste, mas ... como começou o tratamento 

com a doutora, e ela disse que não me preocupasse, que hoje a hanseníase tem cura, que 

eu não iria me afastar do convívio da minha família, da minha esposa... mas nesse 

inicio foi triste, fiquei muito abatido, sinceramente, fiquei muito abatido. A hanseníase, 

na época era perigosa, (...). Ainda hoje tem cura, né?” 

Luzia Estou preocupada! Passar um ano fazendo tratamento, vim sempre aqui, vim sempre 

aqui, tomando remédio, não é muito bom não. Qualquer doença não é boa para a pessoa 

não, né?” 
Teresa “Fiquei muito triste. Fiquei muito triste.” 

Sebastião “No começo fiquei preocupado, pensando que era mais grave”. 

Quadro 07: Falas significativas em relação ao impacto do diagnóstico 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 
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Nesse momento, não tem como não recordar as descobertas de Kubler-Ross 

(1994), que ao estudar sobre a morte e o morrer, observou as atitudes de pacientes portadores 

de doenças incuráveis e as dividiu em cindo estágios: negação e isolamento, a raiva ou 

revolta, a barganha ou negociação, a depressão e a aceitação. Salienta-se que esses estágios 

podem variar em termos de duração, alternância, retrocesso e avanço. 

Nóbrega (2010), ao estudar ex-portadores de hanseníase com histórico asilar, 

construiu três eixos temáticos a partir dos relatos dos colaboradores de sua pesquisa, os quais 

foram: estágios comportamentais, estigma e preconceito, e exclusão social. Em relação aos 

estágios comportamentais, discutidos a referência de Kubler-Ross, a autora identificou que 

todos os estágios foram vividos pelos ex-portadores de hanseníase durante o período de 

asilamento e concluiu que o diagnóstico de uma doença como a hanseníase, repleta de 

significados sócio-culturais, envolvem mudanças nos hábitos que influenciam 

significativamente a qualidade de vida dos pacientes e que o conhecimento dos estágios 

comportamentais se torna importante porque permitirá administrar melhor a evolução da 

doença e favorecerá para a minimização do sofrimento do paciente. 

Essa correlação entre os estágios comportamentais e a pesquisa de Nóbrega 

(2010), como também a pesquisa de Miranda (1999), que estudou os doentes ex-asilados e os 

doentes ambulatoriais, justifica-se porque a hanseníase por muito tempo era sinônimo de 

morte, ora por estar condenado a uma doença incurável, ora por ter que deixar seu papel 

social e ser mantido longe da sua família e sociedade. 

Percebe-se, no entanto, que mesmo hoje a hanseníase sendo uma doença com 

tratamento e cura, ainda há traços desses estágios comportamentais no adoecer com 

hanseníase, estando presente nas falas dos sujeitos dessa pesquisa, como por exemplo, a 

negação de Severino, ao dizer que mesmo fazendo o tratamento não consegue acreditar; a 

insatisfação de Luzia por necessitar comparecer no HGT para fazer o tratamento; a tristeza de 

quase todos ao receber a notícia da doença; a religiosidade de Conceição que referiu ter se 

colocado nas mãos de Deus, característica comum da Barganha; e a expressão de João que 

referiu perceber que está com a doença “não era o fim do mundo”, caracterizando aceitação. 

Miranda (1999) constatou que o doente de hanseníase vivencia um processo de 

construção e reconstrução de sua identidade após o diagnóstico, que primeiramente é causador 

de um forte impacto emocional influenciado pelas representações sociais da doença. Nesse 

momento de crise, vários simbolismos surgem, como as manifestações de preconceito, medo, 

negação, superação, aceitação, estigmatização, reinterpretação de valores e mitos. 
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“Embora tenha mudado o modo de tratá-los (asilar e custodiar para assistir em 

ambulatório) com relação ao contexto, o momento da comunicação do diagnóstico é 

o inicio da aproximação destas imagens e significados, traduzidos nos momentos de 

crise e no decurso do tratamento com o desenvolvimento de estratégias individuais, 

que cada um usa para se manter ativo”. (MIRANDA, 1999, p.92). 

 

Dessa forma, entende-se a necessidade de refletir sobre o processo saúde-doença 

de maneira a ampliar o enfoque biológico, no sentido de abranger os aspectos psicológicos e o 

social, a fim de propor a superação da dicotomia mente-corpo. Em outras palavras, o processo 

de adoecimento requer a consideração do sujeito e da sua subjetividade, compreendendo 

como se relaciona com esse processo (SANTOS, 2006).  

Em suma, Garcia et al (2003) lembra que os pacientes com hanseníase ainda tem a 

necessidade de entender algumas perdas em sua vida. Estas podem estar vinculadas a vários 

aspectos, como: no âmbito físico, com a perda da sensibilidade e do potencial motor; no 

âmbito social, com as perdas de referências sócio-familiares, do trabalho e do potencial de 

socialização; no âmbito psicológico, com as perdas de condições emocionais que deem 

estabilidade ao sujeito, sejam elas tais como o sentimento de segurança, potencial de 

enfrentamento emocional de condições adversas, ou um autoconceito favorável. 

“A hanseníase deixa profundas cicatrizes no ser humano, o estigma permanece em 

seu corpo, em sua mente e em sua alma”. Foi assim, que Baialardi (2007), concluiu seu estudo 

sobre o estigma da hanseníase, ao referir que a vida de seus portadores sofre grandes 

transformações devido às mudanças ocorridas no corpo, à rejeição e o abandono da família, 

dos amigos, a perda do emprego, do padrão de vida e da sua saúde em geral (BAIALARDI, 

2007, p.34). 

Garcia et al (2003) alerta para a necessidade do profissional de saúde está atento 

ao processo de aceitação da doença pelo individuo, a fim de minimizar as chamadas 

incapacitações psicossociais da hanseníase. O momento do diagnóstico é favorável para o 

fornecimento de informações necessárias para a redução da carga de sofrimento inerente a 

doença. 

 

 

4.2.2. Categoria 2 – Significados positivos do adoecer em hanseníase 

 

 

Durante a realização da pesquisa, foi surpreendente e belo observar que o conceito 

social da hanseníase vem se modificando sutilmente, a partir das entrevistas realizadas. Uma 
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grande parte dos entrevistados demonstrou, apesar da timidez, tranquilidade ao falar do seu 

processo de adoecimento, e mesmo percebendo algum comportamento de negação ou 

necessidade de escondimento de sua condição, foi percebido que adoecer em hanseníase para 

esses, foi um processo dito normal, com baixa implicância em sua vida diária. 

Foi por isso, que durante a análise optou-se por apenas duas categorias, através da 

utilização do binônimo positivo-negativo, mesmo entendendo-se que poderia agrupar as falas 

dos sujeitos de outras formas. A intenção dessa escolha foi dá visibilidade a possível 

superação do estigma da hanseníase vivenciada por esse grupo em questão, aqui entendida 

como significados positivos do adoecer em hanseníase.  

Como ocorreu no primeiro momento, esta categoria também foi subdividida em 

subcategorias, a saber: Possível superação do estigma da hanseníase, Sentimentos positivos 

no momento do diagnóstico, Pacientes como promovedores de mudanças, Satisfação com o 

atendimento prestado. No entanto, optou-se por discuti-las de uma forma única, sem 

separações, por identificar que as mesmas se complementam em suas explicações. 

 

 

4.2.2.1. Discussão das subcategorias 

 

 

Entende-se que a vivência do adoecer em hanseníase ocorre de maneiras distintas 

entre as pessoas acometidas e que as deformidades e incapacidades são as grandes 

promovedoras do estigma e das restrições psicossociais. (GARCIA et al, 2003; 

BITTENCOURT et al, 2010). 

Em contrapartida, ao analisar a entrevista de João, foi visto que um adolescente de 

17 anos, com a forma dimorfa e grau 2 de incapacidade, tem vivenciado de forma positiva seu 

adoecimento, considerando-a uma “coisa normal”, mas, agora, na perspectiva da aceitação e 

superação do estigma. 

Lembra-se que a forma dimorfa, se caracteriza por ser a forma mais instável da 

hanseníase, por caminhar entre os polos tuberculóide e virchoviano, e está relacionada com 

uma maior frequência e gravidade dos danos neurais, responsáveis pelas incapacidades e 

deformidade (SOUZA, 1997). No caso de João, o adolescente apresenta grau II de 

incapacidade, com comprometimento das funções e sensibilidade da mão esquerda, 

apresentando neurite e em uso de prednisona e talidomida (o que indica reação tipo II); as 

quais seriam razões suficientes para vivencia desse processo de adoecer marcada pelo estigma 
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e restrições nas suas atividades de vida diária e sociais, no entanto, não é isso que ocorre. 

Para a justificativa dessa prerrogativa, no quadro 08 abaixo, encontram-se a falas 

de João e de outros sujeitos, que puderam vivenciar a aceitação da doença e a superação do 

estigma da hanseníase, independente de suas condições físicas, e a manutenção das suas 

relações sociais e das atividades de vida diária, mesmo que sejam com algumas restrições. 

 

SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

João “Não, não, com ninguém [não houve mudanças na relação com as pessoas]. Todo 

mundo me trata normal desde que soube que eu tive e agora. Coisa normal para 

mim.” 

Luzia “Tinha a suspeita e eu tinha comentado, mas o pessoal me deu uma força, que era 

para me tratar, que ficava boa, todo mundo me dava força. Ninguém mudou não. 

Ninguém me evitou não.” 

Sebastiana “Falei normal para as pessoas e elas reagiram normal. Não teve nenhuma mudança 

não.” 

Rafael “Não, isso nunca aconteceu não. Todo mundo me apoiou, me disse para eu cuidar, 

para se tratar, que era normal mesmo. Eu falei para as pessoas e elas me deram 

apoio para se tratar, isso é normal mesmo.” 

Marcos “Tem gente que sabe, mas não teve diferença nenhuma não, ficou a mesma coisa.” 

Francisca “Não, pelo contrário, eles [as pessoas que souberam que estava com hanseníase] me 

apoiaram mesmo. Aqui me falaram que quando eu contasse que tinha hanseníase, as 

pessoas iriam deixar de frequentar a minha casa, mas isso não aconteceu. Está tudo 

normal.” 

Paulo “Contei para todos, mas só que eu falei que o médico falou que não pegava, todo 

mundo continuou a falar normal comigo, ninguém mudou comigo, ficou tudo do 

mesmo jeito só.” 

Ana “Sim, eu contei para outras pessoas e não houve exclusão, me deram muita força, 

porque eu fiquei com medo, e me deram muita força e consegui me relacionar bem 

com isso.” 

Fátima “Não, não [não houve mudanças na minha vida]. Até porque minha família me 

apoiou muito, marido, irmãos e colegas (...), me aceitaram normal.” 

Quadro 08: Falas significativas em relação à superação do estigma da hanseníase 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 

 

Diante do exposto, resgata-se o conceito de resiliência, compreendido como a 

capacidade do ser humano de responder às condições adversas da vida cotidiana de forma 

positiva, pelo resultado da combinação entre os atributos do individuo e de seu ambiente 

familiar, social e cultural. Dessa forma, a resiliência surge como estratégia, habilidade válida 

e competência para se enfrentar as adversidades da vida, que nesse estudo é o adoecer com 

hanseníase, e assim, ser capaz de superá-las, adaptar-se, recuperar-se e ser transformado por 

elas.(NORONHA et al, 2009).  

Junqueira e Deslandes (2003), ao realizarem uma revisão crítica sobre a temática, 

defendem que a resiliência traduz a possibilidade de superação da adversidade, num sentido 

dialético. Ou seja, ocorre uma representação de uma nova perspectiva, uma re-significação do 

problema, mas que não o elimina, pois constitui parte da história do sujeito.  
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Para os sujeitos desse estudo, como foi observado, não houve espaço para a 

negação ou necessidade de esconder-se, e com essa postura, os mesmos puderam vivenciar a 

diminuição do preconceito ligado à hanseníase. Enfatiza-se o aumento da autonomia e a 

participação ativa desses sujeitos no seu processo de adoecimento, como estratégias de 

combate as sequelas psicossoais. A hanseníase é entendida como um acontecimento “normal”, 

que não há mais a necessidade de esconder-se, apenas de realizar o tratamento corretamente, o 

que explica a re-significação do problema do adoecer com hanseníase, não mais fortemente 

atrelado ao estigma/preconceito e a possibilidade de deformações. 

Sabe-se que o estigma está vinculado as incapacidades físicas decorrentes da 

hanseníase, no entanto, a análise das entrevistas demonstrou que não há uma relação direta 

entre os indivíduos com maior comprometimento neural e lesões visíveis, com o 

enfrentamento fortemente negativo do processo de adoecer em hanseníase e suas sequelas 

psicossoais. Essa prerrogativa, já foi anteriormente defendida pelo exemplo do João, como 

também encontra respaldo no estudo de Pinheiro (2004), quando apresenta que as pessoas 

com trajetórias semelhantes diferenciam-se pelo fato de algumas conseguirem superar as 

crises e outras não, devido à existência de características pessoais, como sexo, temperamento, 

personalidade, genética, bem como relacionamento com familiares e amigos, interação com o 

ambiente e aspectos socioculturais. 

De acordo com Pinheiro (2004), a resiliência é um processo psicológico que vai se 

desenvolvendo ao longo da vida, a partir do binômio fatores de risco X fatores de proteção. 

Entende-se como fatores de risco, os eventos estressantes, as ameaças, os perigos, o 

sofrimento e as condições adversas que levam à vulnerabilidade. E como fatores de proteção, 

a expectativa de sucesso, o senso de humor, o otimismo, a autonomia, a tolerância ao 

sofrimento, à estabilidade emocional, a habilidade para resolver problemas, o engajamento 

nas atividades, adequada autoestima, boas relações familiares e um ambiente que seja 

tolerante aos conflitos e ao sofrimento.  

Nessa conjectura, foi possível identificar sentimentos positivos no momento do 

diagnóstico, apesar da confirmação do diagnóstico para uma doença crônica que pode ser 

geradora de deformidades. Assim, nas falas abaixo, pode-se vislumbrar sentimentos de 

esperança, de tranquilidade e de conformação, os quais corroboram com Antoni (2000), que 

ao estudarem adolescentes vitimas de maus tratos, caracterizaram o resiliente como aquele 

que possui autoconfiança, que acredita nas oportunidades da vida e, portanto, apresenta boas 

expectativas para o futuro. 
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SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

Francisco “Tranquilidade. Com tranquilidade, normal e iniciei o tratamento.” 
José “Eu recebi com tranquilidade, porque eu sabia que hanseníase tem cura. Meu pai se 

curou. Recebi com surpresa, mas sabia que era só cuidar, que no final ia dá tudo 

certo, ia ficar bem de novo, não tem problema não.” 
Rafael “Eu fiquei tranquilo mesmo, jamais... tá certo que eu não esperava, mas isso 

acontece mesmo né?” 
Roberto “Eu fiquei tranquilo, acho até normal, normal... uma coisa normal, eu acho muito 

normal.” 
Sebastião “Encarei com tranquilidade, normal.” 
Marcos “Eu reagi tranquilo mesmo, porque o médico disse que não era negocio muito 

problemático, que não tinha perigo né, que quando você trata fica bom, então eu 

fiquei na minha mesmo. Para mim está normal, no jeito que era, não está me 

prejudicando em nada, porque estou me tratando (...)” 

Quadro 09: Falas significativas em relação aos sentimentos positivos no momento do diagnóstico 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 

 

Nota-se que o sentimento de tranquilidade está atrelado ao entendimento que a 

hanseníase é uma doença curável, que basta realizar o tratamento corretamente para se curar. 

Contudo, ressalta-se, que não é suficiente apenas entender que a hanseníase tem cura, mas 

infere-se que a maneira como as informações sobre a hanseníase é passada para a sociedade 

colabora, em muito, com a mudança da forma de enfrentamento da doença. 

Bittencourt et al (2010) relembra a necessidade continua de capacitação dos 

profissionais de saúde na área de hansenologia, além da socialização do conhecimento 

cientifico atual sobre a doença. Baialardi (2007) e Garcia et al (2003) destacam a importância 

dos profissionais de saúde terem um cuidado especial para com os indivíduos acometidos pela 

Hanseníase, na perspectiva de auxiliarem no enfretamento das restrições psicossociais. 

Existem dois aspectos a serem considerados que auxiliam na influência da 

resiliência sobre o comportamento humano frente às condições da vida: a primeira, é a 

capacidade de resistência frente às situações adversas e a segunda, é a capacidade de 

construção positiva que garante as condições de enfrentamento. Desse modo, a resiliência é 

construída pelo equilíbrio das relações estabelecidas entre o individuo e o meio, sem 

desconsiderar os aspectos individuais, familiares, sociais e culturais (ANDRADE; BUCHER, 

2003). 

Assim, compreende-se que a Educação em Saúde se configura como um grande 

fator de proteção para os pacientes com hanseníase, na medida que tomam conhecimento de 

sua doença, pode ocorrer a quebra dos fatores de risco, como por exemplo a prevenção de 

incapacidades, e dessa forma, ser favorável na construção positiva do seu processo de 

adoecimento. 
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Entende-se como Educação em Saúde, um conjunto de saberes e práticas 

orientadas para a prevenção de doenças e promoção a saúde, pelo qual o conhecimento 

cientificamente produzido no campo da saúde, atinge a vida cotidiana da sociedade, pelo 

intermédio dos profissionais de saúde. O conhecimento dos condicionantes do processo 

saúde-doença oferece subsídios para a adoção de novos hábitos e condutas de saúde (ALVES, 

2005). Essa noção baseia-se em um conceito de saúde ampliado, pelo qual a saúde é 

compreendida como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que integra os 

aspectos físico e mental, ambiental, pessoal/emocional e sócio-ecológico. No entanto, 

verifica-se que atualmente persistem diversos modelos ou diferentes paradigmas de educação 

em saúde, ora marcadas por práticas educativas tradicionais e normalizadas, ora pelas práticas 

mais integradas e participativas (SCHALL; STRUCHINER, 1999). 

O modelo tradicional ou hegemônico caracteriza-se por práticas educativas 

voltadas a doença e a intervenção curativista, fundamentado no referencial biologicista, que 

preconiza a mudança de atitudes e comportamentos individuais. As informações são 

verticalizadas, no qual o profissional de saúde dita os hábitos e comportamentos saudáveis e o 

usuário é apenas o informado, que deve aderir às orientações e assumir novos hábitos. Nesse 

modelo não há a consideração dos determinantes psicossociais e culturais dos 

comportamentos de saúde, que são orientados por crenças, valores, representações sobre a 

doença. (ALVES, 2005). 

Em contrapartida, o modelo dialógico, surge para propor práticas educativas 

sensíveis às necessidades dos usuários, através de dois princípios básicos: o primeiro, 

conhecer os indivíduos para os quais se destinam as ações de saúde, considerando suas 

crenças, hábitos, papéis e suas condições de vida; e o segundo, envolver os indivíduos nas 

ações de saúde. Dessa forma, se constitui como instrumento essencial, o diálogo entre os 

profissionais e os usuários, que passam a atuar como iguais, embora com papéis diferenciados 

(ALVES, 2005). 

Nesse modelo, segundo o mesmo autor, o objetivo não é informar para a saúde, 

mas de transformar os saberes existentes, visando o desenvolvimento da autonomia e da 

responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde, porém não de forma imposta, mas 

sim, pelo desenvolvimento da compreensão da situação de saúde (ALVES, 2005). 

Corroborando com a autora, longe de objetivar tecer considerações mais 

aprofundadas, porque não seria possível nessa dissertação, notou-se em algumas falas, 

expostas no quadro 10, que o portador de hanseníase pode representar um grande promovedor 

de mudanças, colaborando com as práticas de educação em saúde no serviço em que é 
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assistido. 

 

SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

Ana “ Eu me propus, aqui no ambulatório, a em todas as reuniões que tiver, que eu possa está 

presente, em vim para contribuir, adoro fazer isso, acho legal e o que eu puder contribui com 

a experiência que tenho da doença, para ajudar outras pessoas, com certeza eu estou aqui 

para contribuir.” 
Francisca “Quero falar para as pessoas que tem hanseníase que não fiquem com medo, que não se 

preocupem, porque é uma coisa que passa na vida da gente e temos que enfrentar de cabeça 

erguida e não baixar a cabeça em nenhum momento, sempre seguir em frente.” 
Sebastião “Quero falar que as pessoas que fazem esse tratamento não podem ingerir bebida que contem 

álcool, foi o mais que o médico me falou.” 
Mateus “As pessoas que venham por ventura adquirir essa doença, que elas venham procurar um 

médico. O tratamento é simples. Que elas procurem levar a vida normalmente.” 
Quadro 10: Falas significativas dos pacientes como promovedores de mudanças 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 

 

A participação efetiva dos próprios doentes de hanseníase nas atividades de 

educação em saúde no Serviço, poderá ser estratégia de efetiva superação do estigma e 

vivência da resiliência, como também, o fortalecimento da relação entre os profissionais de 

saúde/serviço e os usuários. Nessa conjectura, Alves (2005), afirma: 

 

“A partir do diálogo e intercâmbio de saberes técnico-cientificos e populares, 

profissionais e usuários podem construir de forma compartilhada um saber sobre o 

processo saúde-doença. Este compromisso e vinculação com os usuários possibilita 

o fortalecimento da confiança nos serviços. Por esta circunstância, o modelo 

dialógico tem sido associado a mudanças duradouras de hábitos e de 

comportamentos para a saúde, visto serem ocasionados não pela persuasão ou 

autoridade do profissional, mas pela construção de novos sentidos e significados 

individuais e coletivos sobre o processo saúde-doença-cuidado.”(ALVES, 2005, 

p.48) 

 

Araújo (2005) realizou o levantamento das necessidades de aprendizagem, com o 

desenvolvimento de um programa educativo relacionado à Hanseníase com o seu portador, 

mediado pela metodologia da pesquisa-ação e baseado no referencial teórico da educação 

conscientizadora de Paulo Freire. Em seus resultados, o autor demonstrou a relevância da 

participação do portador de hanseníase no seu processo educativo, como sujeito ativo e 

comprovou, através de seu programa educativo, que esse método favorece para uma postura 

de tomada de consciência, de desenvolvimento de capacidades e habilidades para o 

autocuidado, se transformando em multiplicador de informações e transformador da realidade. 

Esses estudos reinteram as propostas fornecidas pelo manual de Prevenção de 

Incapacidades, do Ministério da Saúde, que norteia as ações do PNCH. Lá, encontra-se uma 

referência significativa à Educação em Saúde, entendida como suporte para a compreensão do 
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processo de adoecimento, da hanseníase em si, sua aceitação e suas consequências na vida do 

paciente e como atividade informativa e comunicativa voltada para o público em geral. 

Busca-se com isso, mudar o curso da doença no país, através da informação da população, do 

acolher e cuidar das pessoas com hanseníase e ajudá-las a lidar com o preconceito e estimulá-

las a prática do autocuidado (BRASIL, 2008c). 

O autocuidado favorece a autonomia do paciente em seu tratamento, pelo qual é 

estimulado a conviver com sua nova condição, sobretudo no caso de incapacidades físicas 

permanentes, sem serem subjugadas por elas. Os profissionais de saúde, nesse contexto, tem 

um papel importantíssimo no repasse das orientações sobre o autocuidado, na motivação dos 

pacientes, na valorização da autoconfiança e do aprendizado de cada um (BRASIL, 2008c). 

Para tanto, ressalta-se a necessidade de uma equipe de saúde articulada, de um 

processo de trabalho baseado na interdisciplinaridade, ou até mesmo, na transdisciplinaridade, 

cujo objetivo é garantir uma assistência integral ao paciente com hanseníase e sua família, 

através de estratégias orientadas pelo próprio Ministério da Saúde, como por exemplo, o 

acolhimento, a criação de vínculo serviço-profissionais-usuários, o apoio psicológico, a 

criação de grupos de auto-ajuda e garantia de acesso (BRASIL, 2008c). 

Durante a realização das entrevistas, os pacientes, ao responderem a pergunta: 

“Quais sugestões você daria para melhorar o atendimento ao portador de Hanseníase no 

Ambulatório da HGT?”; muitos se declararam satisfeitos com o atendimento oferecido pelo 

serviço e pelos profissionais, e através da análise das falas (Quadro 11), foi possível 

identificar a criação de vínculos, a garantia de acesso e o bom acolhimento ofertado, mesmo 

reconhecendo algumas limitações de infraestrutura. Em relação às sugestões para a melhoria 

do atendimento, os entrevistados não apresentaram sugestões claras e efetivas. 

 

SUJEITOS FALAS MAIS SIGNIFICATIVAS 

João “Aqui o atendimento é maravilhoso, não tenho sugestão.” 

Ana “Graças a Deus, aqui eu fui sempre bem atendida, as pessoas aqui esclarecem muito 

bem e acredito que, se melhorar acaba estragando. Não tenho sugestões, é muito 

bom aqui.” 

Sebastião “Para ser sincero, não tenho nenhuma queixa, é melhor que outros serviços.” 

Mateus “Desde o inicio eu fui bem recebido, não tenho nada contra o pessoal, acho a equipe 

muito boa, atenciosa, tenho que parabenizar a todos.” 

Severino “A pessoas que atendem aqui, se desdobram para atender bem, mas falta condição 

de trabalho e material. As pessoas atendem muito bem, não tenho o que falar.” 

 

Luís 

“Sou bem tratado aqui, por que fiz meu primeiro tratamento aqui. Elas se 

surpreenderam ao me ver aqui de novo (...). O tratamento daqui é ótimo, sempre fui 

bem atendido.” 

Quadro 11: Falas significativas que demonstram satisfação com o atendimento prestado 

Fonte: Entrevista semi-estruturada e gravada em dispositivo eletrônico 
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De acordo com Santos et al (2008), o vínculo entre o serviço/profissionais de 

saúde e os usuários, pode ser uma ferramenta que favoreça a troca de saberes entre o técnico e 

popular, o científico e o empírico, o objetivo, o subjetivo, buscando a realização de atos 

terapêuticos co-responsabilizados e co-autorais, que os tornam eficazes e eficientes. Coimbra 

et al (2011), ao avaliar a satisfação de usuários na Estratégia Saúde da Família, demonstram 

que os usuários estão constantemente realizando avaliação do serviço, e que espaços de escuta 

devem ser criados, para que a partir da consideração das falas dos usuários possam ser 

tomadas decisões que venham a favorecer a melhora do serviço e a eficácia da assistência a 

saúde. 

Desse modo, a satisfação dos sujeitos com a assistência prestada no Ambulatório 

do HGT, a partir de um bom acolhimento, da criação de vínculos e da confiança na equipe, 

pode ser indicativo para a compreensão desses, que a hanseníase é uma doença como todas as 

outras, que tem cura, mas que precisa de tratamento e cuidados para a prevenção de 

incapacidades; o que favorece para a superação do estigma. 

“É mais saudável não se deixar invadir pelas metáforas das doenças, por suas 

representações negativas e pelo preconceito que elas geram. [...] Se as doenças são encaradas 

somente como doenças e não como sentenças de exclusão ou morte social é mais fácil lidar 

com elas.”(BRASIL, 2008c, p. 15). Justifica-se essa citação, através de tudo que foi abordado 

na discussão dessa categoria, pela qual, em um aparente paradoxo, transcorreu através da 

identificação de significados positivos no processo de adoecer em hanseníase, que durante 

anos, foi relacionado como uma das mais terríveis  experiências. 

 

 

4.3. REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA HANSENÍASE: O ESTIGMA NO CONTEXTO DA 

SAÚDE MENTAL 

 

 

No início desse relatório, tem-se um desenho esquemático, onde os temas 

abordados na revisão de literatura são interligados pelos conceitos da Representação Social, 

que metaforicamente, foi referenciado como uma linha de costura que tinha como função unir 

os moldes do objeto de pesquisa. Após a descrição da análise de conteúdo das falas dos 

sujeitos da pesquisa, a qual destacou a ambivalência dos significados do adoecer em 

hanseníase entre os mesmos, aqui categorizado pelo binônimo positivo-negativo, chega-se o 

momento de unir todos os moldes construídos até agora com o desejo de apreender as
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 representações sociais da hanseníase que interferem modificando a saúde mental do portador 

da hanseníase no que diz respeito ao estigma e ao preconceito. 

As representações sociais são uma maneira de interpretar e pensar a realidade 

cotidiana, uma forma de conhecimento (senso comum) que os indivíduos e os grupos 

desenvolvem para fixar suas posições em relação a situações, eventos, objetos e 

comunicações. Toda representação social é uma representação de alguma coisa ou de alguém, 

processo pelo qual se estabelece a relação entre o mundo e as coisas (SÊGA, 2000). 

De acordo com Jodelet (1990), a representação social tem cinco características 

fundamentais, as quais sejam: é sempre uma representação de um objeto; tem sempre um 

caráter imagético e a propriedade de deixar intercambiáveis a sensação e a idéia, a percepção 

e o conceito; tem um caráter simbólico e significante; tem um caráter construtivo; e tem um 

caráter autônomo e criativo. 

Sêga (2000) afirma que no caso das relações étnicas, inter-raciais ou intergrupais, 

como os julgamentos sociais, há uma tendência de fixar a imagem do outro dentro de um 

status “natural” ou biológico, o que transforma as diferenças sociais em diferenças do ser. E 

ainda, reforça que essas teorias sociais produzidas têm deixado tristes lições durante toda a 

história. Nessa perspectiva, entende-se o surgimento do estigma social (aquilo que torna 

diferente uma pessoa da outra, um grupo do outro) e consequentemente, as relações marcadas 

pelo preconceito e pela discriminação; e destaca-se a importância do estudo das 

representações sociais dos grupos, com foco, nas representações das doenças que são 

marcadas pela estigmatização em sua história, como a hanseníase. 

Diante de tão grande desafio, optou-se por seguir algumas diretrizes 

recomendadas por Arruda (2005), quando pontuava alguns passos do percurso interpretativo 

para se alcançar a representação social de algum objeto através da Análise de Conteúdo. Para 

a autora, a coleção de dados que se obtêm e se processam através desse método ainda não são 

a representação social, para alcançá-la é necessário o olhar interpretativo do pesquisador, 

capaz de unir todas as informações em busca de um significado. 

Dessa maneira, Arruda (2005) sistematizando o percurso da interpretação, 

recomenda: realizar no início do trabalho, uma contextualização concêntrica a partir do objeto 

de estudo; participar do processo de coleta de dados e inserir-se no campo; realizar pré-teste, 

que funcionará como primeiro ensaio da interpretação; coletar material, escutar, transcrever e 

realizar leitura flutuante; percorrer os estágios da interpretação dos dados (1º estágio – 

simples categorização inicial; 2º estágio – construção de categorias mais refinadas; 3º estágio 

– correlações entre as categorias; 4º estágio – interpretação conclusiva a partir das categorias). 
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Salienta-se que a realização do pré-teste, da coleta de dados, da escuta do material coletado, 

da transcrição e da leitura flutuante foi devidamente descrita no percurso metodológico deste 

relatório, não se fazendo necessário retomá-la neste momento. Em relação à contextualização 

do objeto de estudo, buscou-se descrevê-la na revisão de literatura, quando foram discutidos 

os temas: O significado científico e epidemiológico da hanseníase hoje; Lepra e hanseníase: 

um pouco da história; e O estigma no contexto da saúde mental. 

Para uma maior aproximação do contexto em que a Hanseníase está inserida, 

buscou-se resumi-la e representá-la através da construção do espiral da contextualização 

(Figura 11), sugerida por Arruda (2005), por que tem uma direção que irradia em torno da 

díade objeto-universo (no caso, a hanseníase), o que reafirma mais uma vez que “toda 

representação é uma representação de alguém e de alguma coisa, e que a fronteira entre o 

sujeito e o objeto é fluída: é, portanto indispensável não perder de vista a íntima relação entre 

eles” (ARRUDA, 2005, p. 236). 

O espiral da contextualização da hanseníase contém alguns dos principais 

significados da doença para seus portadores, como a exclusão social, o estigma, as 

deformações e incapacidades, o tratamento, a cura. Alguns autores têm se dedicado a estudar 

os saberes, as práticas e as implicações do adoecer com hanseníase e sua relação com o 

estigma e a representação social; e tem identificado, ainda, a forte implicância negativa desses 

significados na vida do doente e sua família (MIRANDA, 1999; EIDT, 2000; SANTOS et al, 

2007; LOPES et al, 2010; MONTE, 2011). 

 

 

Figura 11 - Espiral da Contextualização da hanseníase 

Fonte: construído pela autora, 2012, a partir do exemplo de Arruda (2005, p. 236) 
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Em relação aos estágios de interpretação dos dados, a experiência da coleta dos 

dados e as observações anotadas no diário de campo, juntamente com a leitura flutuante 

exaustiva do Corpus, foram norteadores para a primeira categorização, principalmente pela 

constatação da excessiva repetição (29 vezes) de expressões que caracterizavam o adoecer em 

hanseníase uma “coisa normal”, com baixa implicância na vida dos sujeitos do estudo. Esse 

dado foi decisivo para se manter duas grandes categorias, com perspectivas opostas, 

significados negativos e positivos do adoecer com hanseníase. Os 2º e 3º estágios foram 

desenvolvidos a partir de novas buscas na literatura e da releitura do Corpus, norteado pelo 

questionamento: qual a representação do social do adoecer em hanseníase para esse grupo e 

qual a sua relação com a sua saúde mental? 

Dessa maneira, durante a identificação e discussão das subcategorias do pólo 

negativo (o medo, as mudanças ocorridas em suas condições físicas, sociais e psicoafetivas) e 

do pólo positivo (possível superação do estigma da hanseníase, sentimentos positivos no 

momento do diagnóstico, pacientes como promovedores de mudanças, satisfação com o 

atendimento prestado), foi constatado, que na população de estudo, a representação social da 

hanseníase vivencia um momento de transição, no que tange o entendimento sobre a doença e 

a sua maneira de experienciar o seu processo de adoecimento. 

De um lado têm-se a realidade de ser portador de uma doença estigmatizada; o 

medo de sofrer discriminação e ter que se afastar das pessoas que ama; de perder sua 

capacidade produtiva devido às mudanças físicas; a necessidade de negar a sua condição e a 

dúvida em relação à cura. Do outro, há o enfrentamento da doença com aceitação e 

resiliência, sem a necessidade de esconder-se, vivenciando, dessa maneira, a superação do 

estigma; a confiança no tratamento e na cura; o comprometimento com o seu autocuidado e o 

bom relacionamento com a equipe que o assiste; e assim, a compreensão que a hanseníase é 

uma “doença normal”, como todas as outras. 

Lins (2010, p.190), ao estudar as representações sociais da hanseníase em uma 

comunidade da Amazônia Legal, observou que o entendimento da hanseníase esteve por 

muito tempo vinculado às representações do processo saúde-doença baseado no religioso e na 

natureza, caracterizada pela Lepra, a “doença dos antigos”. No entanto, atualmente, essa 

compreensão tem sido substituída por uma “nova doença”, a hanseníase, “que tem cura e que 

não mais coloca os acometidos na prisão da culpa pelas transgressões, no isolamento social e 

na iminência da morte anunciada”. 

Relembra-se que a Teoria da Representação Social “lida com a maneira como os 

grupos dão sentido ao real, elaborando-o e explicando-o para si mesmos, para se 
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comunicarem e funcionarem cotidianamente” (ARRUDA, 2005, p.231) e que as 

representações sociais são formadas por uma arquitetura básica em três dimensões: a 

informação, o campo de representação e a atitude (JESUÍNO, 2011; MOSCOVICI, 1978).  

No presente caso, nem todas as pessoas do grupo estudado, possuem a mesma 

informação ou a mesma compreensão da informação sobre o adoecer em hanseníase, o que 

justifica as percepções, os sentimentos e os comportamentos diferenciados sobre a mesma 

perspectiva, transitando entre saberes e vivencias dicotômicas. O campo representacional é 

formado pelos significados negativos e positivos que se comunicam entre si, numa tentativa 

de representar a hanseníase como uma “doença normal”, ora pela negação do adoecimento, 

ora, por um comportamento resiliente. Essa busca pela estabilização do núcleo figurativo, por 

sua materialização e naturalização, se dá pela comunicação, quase ininterrupta, dos processos 

formadores das representações sociais, os quais sejam, a ancoragem, numa tentativa de 

encontrar um sentido ou um significado para esse adoecimento; e a objetivação, numa 

tentativa de trazer essa vivencia mais próxima de sua realidade. 

Dessa forma, com o objetivo de demonstrar como se elabora a lógica interna dessa 

representação, o seu princípio organizador e sua relação com o mundo (ARRUDA, 2005), foi 

elaborado a figura 12 abaixo: 
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Nota-se que a saúde mental dos portadores de hanseníase, está diretamente 

relacionada com a informação ou compreensão sobre a doença, como também, pela forma 

como o indivíduo resolveu vivenciá-la e enfrentá-la. Nesse aspecto, a preocupação em 

apreender as representações sociais da hanseníase que influenciam a saúde mental de seus 

portadores, justifica-se pela compreensão que o processo de internalização do estigma da 

hanseníase torna-se central para as condições psicológicas dos indivíduos afetados, podendo 

acarretar, por exemplo, diminuição de autoestima e autoeficácia, percepção de descrédito, 

sentimentos de vergonha, culpa, angústia, raiva ou autorreprovação, e implicações de ordem 

prática em seu cotidiano e relacionamentos (SOARES et al, 2011). 

Corroborando, Lopes et al (2010) e Monte (2011) destacam, que ainda hoje, 

mesmo sendo uma doença com tratamento e cura, a hanseníase ainda afeta a saúde mental de 

seus portadores devido ao preconceito e o estigma que ainda permeia à falta de informação da 

população. Em seus estudos, foram identificadas vivências negativas, como a baixa 

autoestima, a vergonha e si próprio, a necessidade de esconder-se, o afastamento das pessoas, 

as marcas no corpo, a solidão e a tristeza. Achados semelhantes a algumas falas do presente 

estudo. 

LEPRA 

“Doença do Passado” 

HANSENÍASE 

“Nova Doença” 

 

SAÚDE MENTAL 

 

 

Práticas 

Saberes 

NEGATIVIDADE 

(Estigma, Negação, Perdas 

Físicas e Psicossociais) 

POSITIVIDADE 

(Resiliência e 

Empoderamento) 

“Doença Normal” 

Objetivação 

Ancoragem 

Figura 12 - Demonstração Gráfica da Representação Social da Hanseníase dos sujeitos do estudo 

Fonte: construído pela autora, 2012. 
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As autoras ainda reiteram a importância do apoio e do envolvimento das equipes 

multiprofissionais na superação dos momentos de sofrimento que a doença impõe e para o seu 

melhor enfrentamento, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto psicossocial. As atividades 

da equipe devem ter o objetivo de minimizar as consequências da doença na vida do 

indivíduo, fornecendo, para este, ferramentas de enfrentamento da doença com vista a evitar o 

preconceito, o afastamento social, as alterações na vida cotidiana e familiar, como também, 

evitar as incapacidades e deformidades. 

Nessa perspectiva, Carvalho et al (2007) defendem a participação de todos os 

profissionais de saúde na promoção dos fatores de proteção e de resiliência, contribuindo para 

combater o estigma e preconceito em relação à doenças estigmatizadas e desmistificar a 

questão de que bem-estar e qualidade de vida são estados contraditórios e incongruentes com 

a vida de seus portadores. Morais e Koller (2004) acreditam que todo ser humano busca a sua 

felicidade, bem-estar e saúde, e possui grande potencial para desenvolver estratégias para 

conseguir esse objetivo, apontando como caminho o reforço das competências humanas. 

Alguns estudos têm se preocupado em abordar o termo “empowerment” no 

contexto da educação e promoção da saúde. Por “empowerment” ou empoderamento entende-

se como ampliação das possibilidades de controle, por uma pessoa ou coletividade, sobre os 

aspectos significativos relacionados à saúde e a sua própria existência; processo pelo qual é 

construído a sua liberdade ou autonomia, no sentido da autodeterminação da pessoa, em 

princípio a mais qualificada para avaliar e decidir sobre sua vida (CARVALHO; 

GASTALDO, 2006; MARTINS et al, 2009;). 

Acredita-se que o desafio central para as atividades de educação em saúde não 

está no aprimoramento de técnicas de transmissão de informações, mas em rever o 

pressuposto de que a existência de elementos de informação científica nas mensagens 

recebidas é suficiente para aumentar a competência e a liberdade de decisão e comportamento 

desejado para a manutenção da saúde ou do cuidado de si, ou seja, suficiente para empoderar 

e fortalecer o indivíduo a lutar pela sua própria felicidade. Assim, as atividades de educação 

em saúde efetivas devem ser fundadas na preocupação com o outro, favorecendo o cuidado e 

respeitando suas individualidades. “É preciso estar atento aos diferentes sentidos que a 

experiência da hanseníase toma na vida das pessoas e compreender que a atividade de 

educação em saúde é parte da mesma interface que liga o profissional a clientela.”(SILVA; 

PAZ, 2010, p. 288). 

No presente estudo, foi notório que a positividade do adoecer em hanseníase, 

caracterizando uma transição no processo de construção das representações sociais da 
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população estudada, teve influência da assistência interdisciplinar oferecida no ambulatório 

do HGT, a qual foi confirmada pelas falas dos pacientes. Nota-se que independente da forma 

clínica, os indivíduos podem vivenciar o seu adoecer de diversas maneiras. Para alguns, 

poderá ter uma grande carga de sofrimento, com forte influencia da estigmatização e do 

preconceito. Para outros, poderá ser uma vivência com baixa implicância em sua vida diária 

ou uma grande oportunidade de se reinventar e transcender a sua própria existência. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados desta investigação constatam que os sujeitos estudados, eram em 

sua maioria do sexo masculino, em idade produtiva, com baixa renda e mais da metade eram 

casados ou em união estável. Do total de entrevistados, 13 eram classificados como 

multibacilares, com predomínio da forma dimorfa; e metade possuía grau de incapacidade I 

ou II; com diferentes períodos de diagnóstico, caracterizando um grupo heterogêneo em suas 

especificidades e necessidades de cuidado. 

As representações sociais apreendidas identificaram que o adoecer em hanseníase, 

pode ter significados dicotômicos, que transitam entre a negatividade, influenciada pela carga 

da estigmatização da hanseníase durante toda a sua história, e a positividade, que representaria 

a superação desse estigma, através de comportamentos resilientes dos portadores dessa 

patologia, baseado pela compreensão que a hanseníase é uma doença que tem cura e 

tratamento adequado, e por isso, se caracterizaria por ser uma “nova doença”, diferente da 

antiga “lepra”. 

Desse modo, os questionamentos iniciais foram respondidos, ao perceber que os 

fatores de discriminação envolvidos com a estigmatização da hanseníase estão relacionados 

com os comprometimentos físicos da doença, a falta de credibilidade na cura e no tratamento, 

como também, pelos significados atrelados ao histórico da doença. Percebeu-se que o impacto 

do diagnóstico, ainda foi muito forte, em quase todos os sujeitos da pesquisa, no entanto, o 

efeito e suas consequências para a sua vida diária e para sua saúde mental, dependeu de como 

o sujeito escolheu vivenciar esse processo: camuflando a verdade, ou tendo uma postura 

resiliente, de enfrentamento da doença.  

Salienta-se, também, que o desenvolvimento de incapacidades físicas e de 

reações, não está diretamente relacionado com a vivência negativa da doença e com o 

comprometimento da saúde mental do sujeito. O desenvolvimento de uma postura resiliente, 

de enfrentamento da doença e de autonomia em relação ao seu tratamento e auto-cuidado 

(empoderamento), apresentado por alguns sujeitos, coincidentemente, àqueles que tinham 

maior grau de incapacidade, mostrou que o indivíduo pode transformar suas decisões e 

atitudes, embasado no conhecimento sobre a doença e no apoio da sua família e equipe de 

saúde que o assiste, vivenciando assim, a superação do estigma. 

Isso não quer dizer que a luta pelo fim do estigma e da discriminação contra as 

pessoas atingidas pela hanseníase, tema do 1º Seminário Internacional de Hanseníase e 
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direitos Humanos, ocorrido em janeiro desse ano, no Rio de Janeiro/Brasil, e da luta pela 

diminuição das sequelas e das incapacidades físicas e psicossociais atreladas à doença, sejam 

um movimento ultrapassado. Pelo contrário, a constatação que as representações sociais da 

hanseníase, neste grupo estudado, estão em transição, sinaliza que o trabalho desenvolvido de 

combate ao estigma e das sequelas da hanseníase, tem alcançado seus objetivos, conseguindo, 

aos poucos transformar a realidade, tanto no que se refere ao trabalho da equipe 

multiprofissional do ambulatório do HGT, quanto no que se refere a um caráter mais amplo, 

de ações de educação em saúde. 

Nessa conjectura, a partir das três dimensões das representações sociais, que são a 

informação, a atitude e o campo representacional, pelas quais foi desenvolvida a interpretação 

dos resultados desse estudo e constatou-se a forte influência da Educação em Saúde na 

construção das representações sociais apreendidas, reiteram-se alguns aspectos importantes 

para a luta contra o estigma da hanseníase e para a melhoria da qualidade de vida de seus 

portadores: a manutenção e ampliação de atividades de educação em saúde; o 

desenvolvimento de um trabalho em equipe interdisciplinar, com adequado acolhimento da 

clientela e criação de vínculos; e a realização de um cuidado integral, psicossocial, com 

capacitação do indivíduo para o seu auto-cuidado. 

A enfermagem exerce papel de grande importância no cuidado integral e 

psicossocial do paciente com hanseníase, e concomitantemente, na prevenção e controle da 

doença. Dentre as suas competências, a educação em saúde pode ser desenvolvida em todos 

os níveis de assistência (na atenção primária e no serviço de referência), e nos diferentes 

níveis de relações com o paciente e seus familiares e/ou com a comunidade, sempre na 

perspectiva de favorecer a autonomia do paciente e assim, a fortificação dos fatores de 

proteção, em vista de uma vivência positiva do adoecer em hanseníase e da prevenção de 

incapacidade. 

Além disso, a enfermagem é normalmente a primeira a acolher o paciente quando 

chega ao serviço para o primeiro atendimento, cabe a ela, exercitar competências que venham 

a garantir a criação de vínculos e a percepção das necessidades do paciente, como a escuta, e 

juntamente com a equipe multiprofissional, construir um relacionamento de confiança mútua, 

com trocas de experiências para a superação das incapacidades da hanseníase. 

O presente estudo constatou o excelente trabalho realizado pela equipe do 

Ambulatório de doenças transmissíveis do HGT, no que se refere à assistência integral ao 

portador de hanseníase, tanto através das falas dos sujeitos da pesquisa, quanto pela 

observação da mestranda. O entrosamento da equipe de saúde, o comprometimento de cada 
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profissional com o paciente, a realização de grupos de educação em saúde e autoajuda, dentre 

outras ações, foram favoráveis para a identificação dos resultados positivos dessa pesquisa e 

comprovaram que o cuidado integral psicossocial é possível e deve ser buscado por todos. 

Como limitação do estudo, pode-se citar a falta de clareza em alguns registros nos 

prontuários, principalmente em relação às reações hansênicas e a limitação da estrutura física, 

no que se refere à dificuldade de um local restrito para a realização das entrevistas. Salienta-

se, no entanto, que todos os profissionais foram de grande apoio para tornar a coleta das 

entrevistas viável, sempre disponibilizando um espaço adequado. 

A tentativa de apreender as representações sociais da hanseníase e sua relação 

com a saúde mental do portador da hanseníase, não termina com essa dissertação. Desta, 

surgirão novas pesquisas voltadas para compreender o adoecer com hanseníase, nas suas mais 

diferentes facetas e sujeitos relacionados. Reforça-se a necessidade de estudar os sujeitos 

adoecidos no início/meio/término do tratamento, separadamente, como também, os sujeitos 

que se encontram exclusivamente em controle das reações hansênicas. Outro estudo 

interessante, na perspectiva das representações sociais, seria trabalhar com a questão do 

gênero. 

Portanto, espera-se que o presente estudo possa contribuir para o enriquecimento 

científico e para a melhoria da qualidade da assistência à saúde das pessoas adoecidas com 

hanseníase, através da prevenção das incapacitações físicas e psicossociais inerentes a essa 

patologia, e assim, favorecer o fim do estigma e da discriminação contra as pessoas atingidas 

com a hanseníase. 
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APÊNDICE A - 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 “Da negatividade a 

positividade: possível trânsito de saberes, práticas e representações sociais sobre o estigma da 

hanseníase”, que é coordenada pela Prof
a
. Dr

a
. Clélia Albino Simpson, membro do Grupo de 

Pesquisa “Ações Promocionais e de atenção a grupos humanos em saúde mental e saúde 

coletiva”, Professora Adjunto III do Departamento de Enfermagem da UFRN, em colaboração 

com Izabella Bezerra de Lima, mestranda desta universidade.  

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 apreender as representações sociais da hanseníase 

que interferem modificando a saúde mental do portador da hanseníase no que diz respeito ao 

estigma e preconceito. 

O estudo justifica-se pelo interesse dos pesquisadores em colaborar com a redução da 

estigmatização da hanseníase e assim favorecer com a melhor qualidade de vida dos seus 

portadores, promovendo a sua saúde mental e preservando as suas interações psicossociais. 

Dessa maneira, busca-se a cura da hanseníase em todas as suas formas. 

Caso decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista individual, composta 

por duas etapas: 1. Preenchimento do Questionário de identificação e 2. Realização da 

entrevista semi-estruturada, composta por cinco perguntas abertas, que será inteiramente 

gravada. A mestranda também fará anotações em seu diário de campo pertinentes ao 

momento da entrevista, contudo, mantendo a sua privacidade e respeitando as suas colocações 

e opiniões. 

O estudo oferece riscos mínimos à integridade psíquica, física, moral, social e 

econômica dos colaboradores, uma vez que estarão asseguradas a confidencialidade e 

privacidade das informações, proteção da imagem, não estigmatização dos sujeitos e a não 

utilização das informações em prejuízo das pessoas envolvidas. Dessa forma, os benefícios 

aos participantes, serão da ordem de valorização e respeito das falas dos portadores de 

hanseníase. 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.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Se você tiver algum gasto que seja devido à 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. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

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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desta pesquisa, poderá perguntar, direta e respectivamente ao pesquisador: 

 

Pesquisador responsável: Clélia Albino Simpson. Endereço: Rua Girassol, 200; Residencial 

Viver; Jardim Planalto; Parnamirim-RN Fone: (84) 3645-1647 ou (84) 9925-5734 E-mail: 

cleliasimpson@hotmail.com.br 

 

Duvidas éticas 

Comitê de Ética e Pesquisa: Avenida Nilo Peçanha, 620, Bairro de Petropolis, CEP: 59012-

300, Natal/RN, Telefone: (84) 3202-3719/Fax (84)3202 - 3941.  Home-page: 

www.etica.ufrn.br - E-mail: huol@huol.ufrn.br  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Declaro que compreendi o objetivo desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada “Da 

negatividade a positividade: possível trânsito de saberes, práticas e representações sociais 

sobre o estigma da hanseníase”. 

 

                                                                                                                        

____________________________               ______________________________________ 

Pesquisador (Assinatura)                         Participante da Pesquisa(Assinatura) 

 

 

 

Natal/RN, ______ de________________ de ________ 

 

 
Impressão Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:huol@huol.ufrn.br
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

PROJETO DE PESQUISA: “DA NEGATIVIDADE A POSITIVIDADE: POSSÍVEL TRÂNSITO DE SABERES, 

PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O ESTIGMA DA HANSENÍASE” 

 
Local da entrevista: ______________________________   Data: _____/______/______ 

Hora: ______________ 

1. Dados de Identificação 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Nome fictício: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/______/______   Gênero:  (     ) Feminino         (     ) Masculino 

Estado civil:   (     ) casado/união estável (     ) solteiro  (     ) separado/divorciado (   )viúvo 

Escolaridade: (     ) Sem escolaridade                          (     ) Ensino Fundamental incompleto   

                         (     ) Ensino fundamental completo    (     ) Ensino médio incompleto 

                         (     ) Ensino médio completo               (     ) Ensino superior incompleto 

                         (     ) Ensino superior completo 

Ocupação: _______________________________________________________________ 

Município de Residência: _____________________ Naturalidade: _________________ 

Renda familiar: ___________________________________________________________ 

Número de habitantes no domicílio: __________________________________________ 

 

2. Dados da doença 

Manifestação clinica: (    ) Forma indeterminada   (    ) Forma Tuberculoíde 

                                     (     ) Forma dimorfa   (     ) Forma Virchowiana 

Classificação Operacional: (     ) Paucibacilar   (     ) Multibacilar 

Data de Início do Tratamento: _________________________ 

Em relação ao tratamento especifico (PQT): 

Qual a dose recebida no momento da entrevista? ___________________  

                       (     ) Está realizando o tratamento regularmente (quando não houver registro de meses faltosos).  

                       (     ) Já abandonou alguma vez. Quantas vezes? ________________________ 

Apresenta alguma incapacidade: (     ) Grau 0   (     ) Grau I  (     ) Grau II 

Desenvolveu alguma reação hansenícas: (     ) Reação Tipo I  (     ) Reação Tipo II    

                                                                     (     ) não desenvolveu até o momento 

Algum outro membro da família ou de sua casa apresentou hanseníase?  

 (     ) sim   (     ) não  (     ) não sabe 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA: “DA NEGATIVIDADE A POSITIVIDADE: POSSÍVEL 

TRÂNSITO DE SABERES, PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O 

ESTIGMA DA HANSENÍASE” 

 

 

 

1. O que significa está doente de Hanseníase para você? 

 

2. Houve alguma mudança no seu relacionamento com as pessoas após o diagnóstico? 

(familiares, amigos, vizinhos, colegas) 

 

3. Ao receber o diagnóstico de Hanseníase, como você reagiu? (“Com tristeza?”; “Teve 

Insônia?”; “Com revolta?”; “Afastou-se das pessoas?”; “As pessoas se afastaram de 

você?”; “Teve vergonha?”; “Influenciou o seu lazer?”; “Chorou?”; “Aceitou com 

tranquilidade?”);  

 

4. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto? 

 

5. Quais sugestões você daria para melhorar o atendimento ao portador de Hanseníase no 

Ambulatório da HGT?  
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ANEXO A - PARECER FAVORÁVEL DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DA DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL GISELDA 
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ANEXO C – VIA SACRA DE VEGANIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As figuras utilizadas para ilustrar os capítulos desta dissertação foram criadas por Luiz 

Carlos de Souza (1950-1997), portador de hanseníase e ex-interno da Colônia Santa Isabel, 

em Betim/MG, onde foi apelidado com o nome de Veganin, medicação utilizada na época. 

Lá trabalhou na enfermagem, marcenaria e pintura. Os quadros da Via Sacra foram pintados 

durante o período de 1987 a 1992, pelos quais mostra os passos de Cristo de forma original 

com humor e crítica social, política e econômica no estilo artístico da Pop Art. A 5ª estação é 

um dos quadros mais emblemáticos que retratam o cotidiano da hanseníase e da colônia em 

que vivia. “Veganin com sua abnegação corporal, social e emocional compõe na Via Sacra o 

cenário do seu cotidiano com cores e traços fiéis à realidade da hanseníase e do seu 

tratamento, assim seu quadro é um convite a refletir sobre o estigma, preconceito e 

imaginário social da doença” (BOTI; AQUINO, 2008, p. 681). Dessa forma, justifica-se a 

escolha dessas imagens como símbolo do combate ao estigma e preconceito atrelado a 

hanseníase e da capacidade que o ser humano tem de ser resiliente frente as mais adversas 

situações de vida. 

 

 


