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RESUMO  

Introdução: O Brasil é o segundo país no mundo em número de casos novos de 

hanseníase, doença infecciosa, com alto poder incapacitante e historicamente ligada 

preconceito, estigma e castigo e à exclusão social pela política sanitária de contenção da 

doença até meados do século passado. Avanços tecnológicos e mudanças na política de 

controle da doença conduziram a possibilidade de tratamento ambulatorial, alta por cura 

e experiências de participação em grupos de apoio, entretanto, questiona-se como 

pacientes que receberam alta por cura percebem, o processo de adoecimento, atribuem 

significado à cura e vivenciam marcas do estigma e do preconceito relacionado à doença. 

Objetivos: Identificar relações que mulheres que tiveram hanseníase estabelecem entre 

essa enfermidade e suas implicações para a vida cotidiana de cada uma; identificar 

significados atribuídos, por mulheres que tiveram hanseníase, ao processo de 

adoecimento; identificar tipos de relações das mulheres com a participação em um grupo 

de apoio; desvelar sentidos atribuídos pelas mulheres à experiência da cura da hanseníase 

e às consequentes lesões sociais. Metodologia: Foram realizadas entrevistas com quinze 

mulheres, ex-pacientes e membros do Grupo de Apoio a Mulheres Atingidas pela 

Hanseníase- GAMAH – que desenvolve atividades educativas de autocuidados, 

profissionalização e geração de renda. Resultados: Os relatos das mulheres estão 

relacionados à hanseníase no cotidiano, com as narrativas sobre a complexidade do 

diagnóstico, apresentando a dor como marca mais significativa. Outra categoria resgata o 

retardo no diagnóstico e se explica por ser dado por profissionais não especialistas, pelo 

desconhecimento dos sintomas da doença pelas mulheres, ou ainda pela negação de estar 

doente. O apoio social encontrado no GAMAH configura outro agrupamento de ideias, 

mostrando o apoio na forma de assistencialismo, a forma que conheceu o GAMAH, e o 

mesmo como espaço de compartilhamento de vivências. Outro grupo de respostas se 

refere às sequelas permanentes, como complicações depois da hanseníase, sobre o 

tratamento e o cotidiano, e também sobre os cuidados com o corpo. E o ultimo 

agrupamento de respostas, refere-se aos processos de alta e os significados da cura da 

hanseníase, a crença na cura em contraponto com a descrença na cura, com uso de alguns 

indicadores para justificar as respostas, e ainda relatos de estigmas e preconceitos como 

representação da lesão social. Considerações Finais Diante do significado da vivência 

das mulheres com a hanseníase e dos desafios das mesmas na vida cotidiana para superar 

o que se chamou de lesões sociais, desvelou-se a questão que parece relacionada não 

somente a insuficiente implementação de políticas públicas, mas igualmente a problemas 

de acolhimento para a multiplicidade de cuidados que a hanseníase exige em termos 

clínicos e sociais, com ações que vão além da perspectiva de contenção da doença. 

Palavras-chave: Hanseníase, Lesão Social, Cura, Estigmatização.  

  



 
 

ABSTRACT 

Brazil is the second country in the world in terms of number of new cases of leprosy, an 

infectious disease, with high incapacitating power and historically linked to prejudice, 

stigma and punishment, and to social exclusion by the health politics to contain the 

disease until the middle of the last century. Technological advances and changes in the 

control politics of the disease have led to the possibility of outpatient treatment, high cure 

and experiences of participation in support groups, however, it is questioned how patients 

who were discharged by cure perceive, the process of illness, give meaning To cure and 

experience marks of stigma and prejudice related to the disease. To identify relationships 

that women who had leprosy establish between this disease and its implications for the 

daily life of each one; To identify meanings attributed, by women who had leprosy, to the 

process of  illness; Identify types of women's relationships with participation in a support 

group; Reveal the senses attributed by women to the experience of the cure of leprosy and 

the consequent social injuries. Interviews were conducted with fifteen women, former 

patients and members of the Support Group for Women Affected by Leprosy - GAMAH 

- who develop educational activities of self-care, professionalization and income 

generation. The reports of women are related to leprosy in daily life, with narratives about 

the complexity of the diagnosis, presenting pain as the most significant brand. Another 

category rescues the delay in diagnosis and is explained by being given by non-specialists, 

by the lack of knowledge of the symptoms of the disease by women, or by the denial of 

being sick. The social support found in GAMAH sets up another grouping of ideas, 

showing the support in the form of assistance, the form that knew the GAMAH, and the 

same as space of sharing of experiences. Another group of responses portrays permanent 

sequelae, such as complications after leprosy, treatment and daily life, and body care. And 

the last grouping of responses refers to discharge processes and the meanings of the cure 

of leprosy, belief in cure versus disbelief in cure, use of some indicators to justify 

responses, and reports of stigma and Prejudices as a representation of the social injury. In 

view of the significance of women living with leprosy and their daily challenges in 

overcoming what has been called social injury, the issue that seems to be related not only 

to the insufficient implementation of public policies, but also to the Problems of  reception 

for the multiplicity of care that leprosy requires in clinical and social terms, with actions 

that go beyond the perspective of containment of the disease. 

 

Descriptors: Leprosy, Social Injury, Cure, Stigmatization. 
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TRAJETÓRIA PESSOAL EM RELAÇÃO À HANSENÍASE  

 

 Durante a minha trajetória profissional1 na área de saúde pública finalizei, no ano 

de 2011, o mestrado acadêmico, no qual estudei junto com adolescentes em tratamento 

para obesidade, o idealismo de um corpo magro. Com o tema da hanseníase tive o 

primeiro contato somente em 2012, quando fui chamada para trabalhar nas atividades 

para a Campanha Nacional de Busca Ativa da Hanseníase e tratamento da Geohelmintíase 

do Ministério da Saúde. A Campanha é uma das atividades do Plano Integrado de 

Eliminação da Hanseníase, Esquistossomose, Filariose e Oncocercose como Problema de 

Saúde Pública, do Tracoma como Causa de Cegueira e do Controle da Geohelmintíases. 

Foi lançada em março de 2013 e se estendeu até agosto, para que as metas de 80% de 

crianças examinadas fossem atingidas. A minha tarefa era promover a campanha e ajudar 

a adesão de estados e municípios com altas cargas das doenças em questão. Assim, visitei 

trinta e três municípios selecionados nos estados do Maranhão, Pernambuco e Bahia. 

Desses, vinte e oito municípios eram maranhenses. 

O Maranhão no ano em que visitei, era o terceiro estado do Brasil em número de 

casos de hanseníase registrados e possuía alguns dos piores resultados em relação à 

desigualdade social. O cenário era o de falta de investimentos em serviços públicos de 

qualidade para a população, como serviços de saúde, acesso à água tratada e saneamento 

básico, educação e moradia. Sendo o cenário favorável para a perpetuação da hanseníase 

e geohelmintíases. Para desenvolver a campanha, deveria haver o comprometimento das 

secretarias municipais de saúde, juntamente com as coordenações municipais dos 

programas para tratamento da hanseníase e as coordenações municipais dos programas 

de tratamento da geohelmintíases, ou equivalentes, além do setor da educação, pois, a 

campanha de busca ativa foi realizada dentro das escolas municipais de ensino 

fundamental com crianças e adolescentes de cinco a quinze anos.  

 O objetivo principal da campanha era identificar casos novos de hanseníase em 

menores de quinze anos, indicador que mostra a carga ativa da doença em uma localidade. 

 

1 A minha graduação foi no curso de Têxtil e Moda da Universidade de São Paulo-Campus Zona Leste. 

Aproveitei muito da proposta de interdisciplinaridade que o curso propõe e pude trabalhar em outras áreas 

do conhecimento. Desde de meados de 2013 assumi o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais no 

Ministério da Saúde.  



13 
 

Devido à posição do estado do Maranhão, em número de casos de hanseníase registrados, 

a expectativa era de encontrar muitas crianças e adolescentes doentes. A outra proposta 

da campanha era que essas crianças, ao se apropriarem de noções básicas sobre as 

doenças, pudessem assim levar as informações para sua comunidade e ampliar o escopo 

de pessoas informadas.  

A minha chegada ao Maranhão foi cercada de dúvidas, as coordenações 

municipais queriam saber como conseguiriam alcançar objetivos tão audaciosos em 

pouco tempo e eu, se conseguiria dar o suporte necessário para uma questão tão complexa, 

como a hanseníase. Algumas questões são vivenciadas no cotidiano dos pacientes e não 

só nos aspectos técnicos da doença.  

Durante muito tempo os doentes eram separados do convívio familiar, alojados 

em leprosários e ali contavam apenas com a ajuda de profissionais que se doavam num 

exercício máximo de caridade, já que aqueles eram vistos como a escória da sociedade. 

Essas tristes histórias aconteceram até pouco tempo atrás no Brasil, e os efeitos negativos 

desse período ainda se perpetuam, sendo a vergonha e o estigma da doença fruto desse 

período.  Fui ouvir esses relatos no Maranhão, porque para mim, até então, esse tema era 

um assunto de relato bíblico e a questão presente era a de como uma doença tão antiga, 

ainda permanece viva? 

Os ex-pacientes que conheci no Maranhão, sobreviventes da época dos 

leprosários, tiveram sequelas graves, como perdas de membros, cegueira, pés e mãos 

caídos. O Estado conta com um o centro de reabilitação que oferece diversos serviços, 

inclusive sapatos feitos sob medida, porém a oferta é insuficiente diante da elevada 

demanda.  Numa visita a esse centro, tive contato com os ex-pacientes que cito acima. 

Parte do outro relato de pacientes, que terminaram o tratamento contavam sobre as dores 

que sentiam pelo corpo, constantes e agudas, dores essas que vinham para trazer a 

lembrança de que a doença não se findou, apenas eliminou-se o bacilo.  

As histórias de vidas marcadas pela doença, através também de estigmas e 

preconceitos, trouxeram-me o interesse em tomar como objeto de reflexão o que fica da 

doença para esses sujeitos. Em outras palavras, que marcas invisíveis permanecem para 

essas pessoas, no plano do que não se pode tocar? Através das suas narrativas, propus-me 

a buscar o que está atrás do que chamo de lesão social.   
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Para tal, a escolha foi dada na perspectiva do processo saúde e doença e não na 

perspectiva de gênero, por não me sentir segura o suficiente dentro de tal temática mesmo 

sabendo a importância e relevância do assunto. A condição da mulher dentro do GAMAH 

não foi de fato abordada durante a pesquisa, nas entrevistas, nas análises que me propus 

a fazer, mas o corpo feminino como lugar em que a hanseníase se expressa e deixa suas 

lesões, fica como sugestão de outra pesquisa relevante na mesma temática.  
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1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1- Hanseníase, cura e saúde pública 

 

1.1.1 - Caracterização da hanseníase e cura 

 

A hanseníase é uma doença infecciosa, considerada de evolução crônica, causada 

pelo bacilo Mycobacterium leprae, parasita celular com afinidade por células cutâneas e 

do sistema nervoso periférico. A transmissão se dá pelo contágio das vias aéreas 

superiores, por meio de gotículas da fala, tosse e espirro. O contato íntimo e prolongado 

principalmente na convivência domiciliar com o doente bacilífero sem tratamento, 

aumenta a possibilidade de adquirir a infecção. O período de incubação da hanseníase 

varia de dois a sete anos, sendo de evolução crônica e de grande potencial de gerar 

incapacidades, o que torna necessário o diagnóstico precoce. A hanseníase é classificada 

segundo o aspecto, quantidade e gravidade das lesões em: Paucibacilar e Multibacilar e, 

ainda, em: indeterminada, tuberculóide, dimorfa e virchoviana. A classificação é 

operacional e refere-se ao tratamento, determinando o tempo de intervenção. (HERATH 

et al, 2015) 

Os avanços científicos e as novas terapêuticas contribuíram para que a hanseníase 

se tornasse curável. No entanto, o longo período para a manifestação da doença prejudica 

a vigilância de contatos do doente. A importância para a saúde pública se dá pela 

magnitude da doença e seu alto poder incapacitante.  

A cura da doença é definida pela realização do tratamento poliquimioterápico 

(PQT). Os critérios de encerramento do tratamento, que levam à alta por cura, são os de 

regularidade ao tratamento com o número de doses do medicamento tomados e tempo de 

tratamento, seguidos de avaliação neurológica simplificada, avaliação do grau de 

incapacidade física e orientações para os cuidados pós-alta. (Ministério da Saúde, 2013)  

Nesse sentido, destaca-se a importância da capacitação e atualização dos 

profissionais para assegurar o diagnóstico precoce, tratamento, prevenção de 

incapacidades físicas e descontinuidade da cadeia epidemiológica da doença.  

Contudo, outros aspectos que vão além da esfera biomédica devem ser 

considerados, como as questões físicas, psicológicas, sociais e ambientais que se 

relacionam de forma sistêmica e dinâmica para as pessoas. Pois, a saúde sendo um 
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processo que somente tem sentido quando o indivíduo é protagonista de sua realidade, o 

mesmo não pode ser desvinculado das relações com seu mundo. Para tanto, deve-se ter 

novo olhar para o ser humano, considerando-o sistema aberto com possibilidades de 

trocas e interações com essas esferas. 

Nessa ótica, a interação com o paciente deve ser pautada na valorização de seus 

sentimentos, com possibilidades de trocas de experiências e aprendizado com o outro. As 

relações dialógicas entre a pessoa com hanseníase e a equipe multiprofissional são 

recursos indispensáveis para reconhecer a importância do autocuidado, assim como o 

desenvolvimento das potencialidades e autonomia.  

Nesse sentido, o autocuidado é um processo dinâmico que permeia a vida, e que 

depende fundamentalmente do comprometimento do indivíduo. Nesse aspecto destaca-se 

a importância e o reconhecimento das mudanças biopsicossociais decorrentes do processo 

doença, como é o caso da hanseníase.  

A prática clínica configura espaço passível para reconhecer as necessidades do ser 

humano de forma holística, o que possibilita a valorização do indivíduo em sua essência. 

Assim, as práticas interdisciplinares e horizontais colaboram para a mudança do 

paradigma cartesiano, característico da prática biomédica destituindo a convencional 

forma fragmentada que caracteriza o mesmo. Essa maneira de ver o mundo se distancia 

da lógica engessada da assistência, focada nas queixas e nas fronteiras disciplinares, 

valorizando apenas a esfera biológica e perdendo a riqueza do sutil e do humano presente 

em cada paciente. (SOUZA et al, 2014) 

A adoção dessa prática facilitará a inter-relação de forma dinâmica, possibilitando 

novos insights à equipe multiprofissional para o acolhimento e vínculos com os pacientes. 

No entanto, para que haja êxito nesse processo, os saberes devem ser compartilhados 

tanto pelos profissionais entre si, assim como com os hansenianos, ampliando as 

possibilidades de interpretação, ferramenta fundamental para compreender e solucionar 

problemas. 
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1.1.2 - Políticas de Saúde: ênfase em hanseníase  

 

Em 2000, a ONU – Organização das Nações Unidas, ao analisar os maiores 

problemas mundiais, estabeleceu oito Objetivos do Milênio – ODM que, no Brasil, eram 

chamados de Oito Jeitos de Mudar o Mundo e deveriam ser alcançados por todos os países 

até 2015. No objetivo seis “combater a aids, a malária e outras doenças”, a hanseníase é 

pautada como uma das “outras doenças” e deveria ser eliminada até 2015.  

Houve redução drástica da carga global da doença, de cinco milhões de casos em 

1985 para 213 mil, em 2008. Mas o Brasil ainda não alcançou a meta de eliminação da 

hanseníase como problema de saúde pública que foi determinada como sendo a 

prevalência inferior a um caso a cada 10 mil habitantes, discutida na Assembleia Mundial 

de Saúde, em 1991.  

Em 2010, a Organização Mundial da Saúde- OMS revisou a Estratégia Global 

para redução da carga da doença, no período 2011-2015, e enfatizou a garantia da 

qualidade da assistência ao paciente. Para a Estratégia Global são considerados não 

apenas redução na detecção de casos novos, mas também de incapacidades, o que terá 

impacto na redução do estigma e discriminação relacionados à doença. Por esta razão, 

além da redução do coeficiente de prevalência é preciso que haja também redução do 

coeficiente geral de detecção e do coeficiente de detecção de casos com incapacidades 

grau II. Para a OMS e seus países-membros, os princípios fundamentais da vigilância em 

hanseníase se baseiam na detecção precoce de casos novos e no tratamento até a cura com 

poliquimioterapia. 

 O Ministério da Saúde cria em 2006, o Pacto pela Vida em Defesa do SUS e de 

Gestão, que possui o objetivo de melhorar o processo de tomada de decisão dentro do 

sistema de gestão do SUS, assim institui as diretrizes operacionais que possui entre seus 

itens o de número 2.1.4 que estabelece: 

“Fortalecimento da Capacidade de Respostas às Doenças Emergentes e 

Endemias, com Ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e 

Influenza e Objetivos e metas para a eliminação da hanseníase: a) Atingir o 

patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou seja, menos 

de 1 caso por 10.000 habitantes em todos os municípios prioritários, em 

2006”.  
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Ainda em 2006, o Brasil cria o Programa de Aceleramento do Crescimento: Mais 

Saúde e determina, no item Saúde e Desenvolvimento Nacional, a seguinte Diretriz 

Estratégica:  

“Priorizar, em todos os Eixos de Intervenção, os objetivos e as metas do Pacto 

pela Saúde, na dimensão do Pacto pela Vida, a saber: saúde do idoso, mental, 

do trabalhador e da pessoa portadora de deficiência; controle do câncer de 

colo de útero e de mama; redução da mortalidade infantil e materna; 

fortalecimento da capacidade de respostas às emergências de saúde pública 

de relevância nacional e à ocorrência de doenças, com ênfase em dengue, 

hanseníase2, tuberculose, malária e influenza, além da Promoção da Saúde e 

do fortalecimento da Atenção Básica, tratadas em eixos específicos desse 

programa.” 

Com isso, o programa busca, numa perspectiva mais abrangente, aprofundar e 

atualizar os grandes objetivos da criação do SUS, num contexto contemporâneo, 

agregando novos desafios e dimensões para que os objetivos de universalidade, equidade 

e integralidade possam se concretizar.  

Mesmo com os esforços apresentados, o Brasil ainda é o segundo país em números 

de novos casos, segundo dados publicados no Boletim Epidemiológico de 2013, da 

Secretaria de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde e possui alta taxa de detecção 

na população geral, como mostra o gráfico a seguir. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013)  

Figura 1: Taxas de detecção de casos de hanseníase na população geral, taxas de detecção de 

casos de hanseníase em <15 anos e taxa de detecção de grau II de deformidade, Brasil, 2015.

 
Fonte: Sala de Apoio à Gestão Estratégica- SAGE/MS, 2016.  
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O gráfico permite observar que, apesar dessas iniciativas instituídas, a cadeia de 

transmissão da doença continua ativa e novos esforços são necessários. A doença só 

chegará a níveis aceitáveis de taxas de detecção com a diminuição da circulação do bacilo. 

Sendo assim, embora as políticas instituídas representem um reconhecimento importante 

para o controle da doença e a discussão da hanseníase, fato a destacar é que as mesmas 

precisam ser mais eficientes, atrelando, sobretudo, uma visão mais humanista e 

condizente com a realidade dos pacientes durante o tratamento e no período pós-alta.  

A Portaria 3125 do Ministério da Saúde, datada de 20103 descreve a cura da 

doença no item: “Critérios de encerramento do tratamento na alta por cura” e apresenta 

algumas situações a serem observadas:  

a) Condutas para pacientes irregulares: os pacientes que não completaram o 

tratamento preconizado - PB: 6 (seis) doses em até 9 (nove) meses e MB: 12 

(doze) doses em até 18 (dezoito) meses - deverão ser avaliados quanto à 

necessidade de reinício ou possibilidade de aproveitamento de doses 

anteriores, visando à finalização do tratamento dentro do prazo preconizado. 

b) Condutas para casos MB sem melhora clínica ao final do tratamento 

preconizado de 12 doses PQT/OMS (cartelas): os pacientes MB que 

excepcionalmente não apresentarem melhora clínica e com presença de lesões 

ativas da doença, no final do tratamento preconizado de 12 doses (cartelas), 

deverão ser encaminhados para avaliação em serviço de referência 

(municipal, regional, estadual ou nacional). A conduta deverá ser baseada na 

associação de sinais de atividade da doença, mediante exame clínico e 

correlação laboratorial (baciloscopia e, se indicada, histopatologia). 

Casos MB que iniciam o tratamento com numerosas lesões ou extensas áreas 

de infiltração cutânea podem ter um risco maior de desenvolver reações e 

dano neural após completar as 12 doses. Esses casos poderão apresentar uma 

regressão mais lenta das lesões de pele. A maioria desses doentes continuará 

a melhorar após a conclusão do tratamento com 12 doses. É possível, no 

entanto, que alguns desses casos não demonstrem qualquer melhora e por isso 

deverão ser avaliados em serviço de referência (municipal, regional, estadual 

ou nacional) quanto à necessidade de 12 doses adicionais de PQT/MB. 

 

3  A Portaria citada trata da publicação mais recente em relação à doença. 
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A classificação operacional do caso de hanseníase, visando definir o esquema 

de tratamento com poliquimioterapia é baseada no número de lesões cutâneas, 

de acordo com os seguintes critérios: 

PAUCIBACILAR (PB) - casos com até cinco lesões de pele; e 

MULTIBACILAR (MB) - casos com mais de cinco lesões de pele. 

A baciloscopia de pele (esfregaço intradérmico), sempre que disponível, deve 

ser utilizada como exame complementar para a classificação dos casos como 

PB ou MB. A baciloscopia positiva classifica o caso como MB, 

independentemente do número de lesões. Observe-se que o resultado negativo 

da baciloscopia não exclui o diagnóstico de hanseníase. 

 

 A mesma Portaria também apresenta direcionamentos em relação ao diagnóstico 

e atenção básica, assim, considera-se um caso de hanseníase a pessoa que apresenta um 

ou mais dos seguintes sinais cardinais e que necessita de tratamento poliquimioterápico: 

a) lesão (ões) e/ou área (s) da pele com alteração de sensibilidade; 

b) acometimento de nervo (s) periférico (s), com ou sem espessamento, 

associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas; e 

c) baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico. 

 

O diagnóstico de caso de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, e 

é realizado por meio da análise da história e das condições de vida do paciente, do exame 

dermato-neurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de 

sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos (sensitivo, motor e/ou 

autonômico). 

Os casos com suspeita de comprometimento neural, sem lesão cutânea (suspeita 

de hanseníase neural pura) e aqueles que apresentam área(s) com alteração sensitiva e/ou 

autonômica duvidosa e sem lesão cutânea evidente, deverão ser encaminhados aos 

serviços de referência (municipal, regional, estadual ou nacional) para confirmação 

diagnóstica. Recomenda-se que nessas unidades os casos sejam submetidos novamente 

ao exame dermatoneurológico, à avaliação neurológica, à coleta de material (baciloscopia 

ou histopatologia cutânea ou de nervo periférico sensitivo) e sempre que possível, à 

exames eletrofisiológicos e/ou outros mais complexos para identificar comprometimento 

cutâneo ou neural discreto, assim como à avaliação pelo ortopedista, neurologista e outros 

especialistas para diagnóstico diferencial com outras neuropatias periféricas. O 
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diagnóstico de hanseníase deve ser informado ao paciente de modo semelhante aos 

diagnósticos de outras doenças curáveis e, se causar impacto psicológico, tanto a quem 

adoeceu quanto aos familiares ou pessoas de sua rede social, a equipe de saúde deve 

buscar uma abordagem apropriada da situação, que favoreça a aceitação do problema, a 

superação das dificuldades e maior adesão aos tratamentos. Esta abordagem deve ser 

oferecida desde o momento do diagnóstico, bem como no decorrer do tratamento da 

doença e se necessário após a alta por cura. 

A atenção à pessoa com hanseníase, suas complicações e sequelas, deve ser 

oferecida em toda a rede do Sistema Único de Saúde, de acordo com a necessidade de 

cada caso. A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território 

nacional e de investigação obrigatória. Os casos diagnosticados devem ser notificados, 

utilizando-se a ficha de notificação e investigação do Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação/Investigação–Sinan. (Anexo I) 

Sobre a classificação das incapacidades e promoção do auto-cuidado, há alguns 

pontos a se considerar no caso da avaliação do grau de incapacidade e da função neural; 

é imprescindível avaliar a integridade da função neural e o grau de incapacidade física no 

momento do diagnóstico do caso de hanseníase e do estado reacional. Para determinar o 

grau de incapacidade física deve-se realizar o teste da sensibilidade dos olhos, das mãos 

e dos pés. É recomendada a utilização do conjunto de monofilamentos de Semmes-

Weinstein (6 monofilamentos: 0.05g, 0.2g, 2g, 4g, 10g e 300g) nos pontos de avaliação 

de sensibilidade em mãos e pés e do fio dental (sem sabor) para os olhos. Nas situações 

em que não houver a disponibilidade de estesiômetro ou monofilamento lilás, deve-se 

fazer o teste de sensibilidade de mãos e pés com a ponta da caneta esferográfica. 

Considera-se grau um de incapacidade a ausência de resposta ao monofilamento igual ou 

mais pesado que o de 2 g (cor violeta), ou não resposta ao toque da caneta. 

O formulário para avaliação do grau de incapacidade física (Anexo II) deverá ser 

preenchido e obedecer aos critérios da Organização Mundial da Saúde – OMS, expressos 

no Quadro 1. 
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Quadro 1- Classificação de graus de incapacidades segundo as características do paciente 

avaliado. 

GRAU CARACTERÍSTICAS 

0 Nenhum problema com os olhos, as mãos e os pés devido à hanseníase 

1 Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos. 

Diminuição ou perda da sensibilidade protetora nas mãos e /ou nos pés. 

2 

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

visualmenor que 0,1 ou incapacidade de contar dedos a 6m de distância. 

Mãos: lesões tróficas e/ou lesões traumáticas; garras; reabsorção; mão caída. 

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

tornozelo. 

Fonte: Ministério da Saúde, Portaria nº 3125 de 2010.  

 

Autocuidados são procedimentos, técnicas e exercícios que o próprio paciente, 

devidamente apoiado, incentivado e capacitado poderá realizar regularmente no seu 

domicílio e em outros ambientes. Os pacientes devem ser orientados a fazer a 

autoinspeção diária e, se necessário, estimulados a usar proteção, especialmente para os 

olhos, nariz, mãos e pés. A demonstração e a prática de autocuidado devem fazer parte 

das orientações de rotina do atendimento mensal, sendo recomendada a organização de 

grupos de pacientes e familiares ou de pessoas de sua convivência que possam apoiá-los 

na execução dos procedimentos recomendados. A prática das técnicas de autocuidado 

deve ser avaliada sistematicamente para evitar piora do dano neural por execução 

inadequada. Em todas as situações, o esforço realizado pelos pacientes deve ser 

valorizado para estimular a continuidade das práticas de autocuidado. 

Quanto à prevenção e tratamento de incapacidades, considera-se que a principal 

forma de prevenir a instalação de deficiências e incapacidades físicas é o diagnóstico 

precoce. A prevenção de deficiências (temporárias) e incapacidades (permanentes) não 

deve ser dissociada do tratamento PQT. Essas ações devem fazer parte da rotina dos 

serviços de saúde e serem recomendadas para todos os pacientes. 

A cura, no âmbito da pesquisa, assume uma dimensão além do biológico. 

KREUTZ et al. (2006) afirmam que a cura dentro da esfera subjetiva assume 

características socioculturais no processo saúde-doença que ultrapassa a dimensão 

biológica do indivíduo. 

O texto citado anteriormente traz uma tendência ao reconhecimento de aspectos 

que extrapolam os limites do biológico em relação à hanseníase. Em alguns pontos há 

notas sobre a condição social que a doença e também o seu tratamento demandam.  
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O fato é que, a doença é tratada apenas na ênfase biomédica. Assim como a cura, 

que é tratada na sua esfera biológica com o cumprimento da quantidade de doses de 

medicamentos administradas. Sendo que, neste debate é de fundamental importância a 

contribuição das ciências sociais para compreensão e discussão dos temas.  

 

1.1.2 - A ótica das ciências sociais sobre o tema 

 

MINAYO (1998) defende uma sintonia entre a antropologia e as questões mais 

relevantes para a população, o sistema e a política sanitária. Tratam-se de assuntos sobre 

os quais, a antropologia tem muito a dizer, pois trabalha prioritariamente com o 

entendimento da lógica dos atores sociais.  

As abordagens interdisciplinares supõem que os bons trabalhos de antropologia 

médica ou da saúde não podem dispensar a compreensão intrínseca dos objetos com os 

quais trabalham para se limitarem à análise discursiva. Pelo contrário, abrangem o 

universo das coisas e ao mesmo tempo um mundo de idéias sobre elas, ou seja, a 

interdisciplinaridade só obtém êxito como forma de conhecimento e prática científica, 

passando rigorosamente por sua problemática. (ALVES, 1998) 

A Teoria da Complexidade desenvolvida por Edgar Morin contribui para reflexão 

sobre o problema de investigação por envolverem temas interligados que se cruzam. Pela 

definição de MORIN (1999), Complexidade é o pensamento que se esforça para unir, 

operando via diferenciações. A complexidade não recusa clareza, a ordem, o 

determinismo, só os acha insuficientes, sabendo que estes não podem programar a 

descoberta, o conhecimento, nem a ação. Complexus é definido como o que está junto, é 

o tecido formado por diferentes fios que se transformam numa só unidade, isto é, tudo se 

entrecruza, tudo se entrelaça para formar a unidade da Complexidade; porém, a unidade 

do Complexus que foi formada não destrói a variedade e a diversidade das Complexidades 

que o teceram.  

O paradigma da complexidade proposto por Morin necessita de uma proposta de 

natureza transdisciplinar e individualizada, por sugerir um movimento de maior 

personalização do trabalho científico e do investigador. 

Ainda segundo esse autor, a complexidade apresenta três princípios básicos, que 

são complementares e independentes: o hologramático, o circuito recursivo e o dialógico. 

Para o debate em questão, é importante se concentrar apenas no princípio básico do 
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circuito recursivo e o dialógico. O circuito recursivo é o processo social no qual um 

círculo produtivo é necessário à efetivação daquilo que os produz. E nesse momento 

podemos questionar, se o doente de hanseníase é excluído ou é excluído por ser doente? 

O outro princípio, o dialógico, permite assumir racionalmente a associação de ações 

contraditórias para conceber um imenso fenômeno complexo.  Assim, MORIN (1999) 

chama de unidualidade o ser humano que ao mesmo tempo é totalmente biológico e 

totalmente cultural em um só tempo. A cura, nas circunstâncias apresentadas, pode ser 

colocada na categoria de unidualidade porque assume um caráter biológico e cultural no 

mesmo momento.  

A noção de cuidado deve ser considerada em todo o processo de reflexão 

crítica, pois é um elemento conceitual que está no centro do campo da saúde. Nas palavras 

de AYRES (2004), normalmente quando se fala em cuidado de saúde, ou cuidado em 

saúde, atribui-se ao termo um sentido já consagrado no senso comum, qual seja, o de um 

conjunto de procedimentos tecnicamente orientados para o bom êxito de um certo 

tratamento. Contudo, não é nem no sentido de um conjunto de recursos e medidas 

terapêuticas, nem naquele dos procedimentos auxiliares que permitem efetivar a 

aplicação de uma terapêutica, que queremos nos remeter à questão. Trataremos aqui do 

cuidado como uma categoria com a qual se quer designar simultaneamente, uma 

compreensão filosófica e uma atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde 

adquirem nas diversas situações em que se reclama uma ação terapêutica, isto é, uma 

interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um sofrimento ou o alcance de 

um bem-estar, sempre mediada por saberes especificamente voltados para essa finalidade. 

Com o texto citado, o autor traz que o sujeito predominante nas políticas citadas, 

seja para hanseníase ou para a cura, não condiz com tópicos por ele apresentados. 

Encontrar os sujeitos, esses seres autênticos, com suas necessidades e valores, capazes de 

produzir coisas e transformar sua própria história, está no centro de todas as propostas 

renovadoras apontadas. O que move o encontro desejante dos sujeitos e seu mundo não 

se traduz de modo restrito ao êxito técnico, mas refere-se a um sucesso, a uma situação 

que se traduz por felicidade, o que abarca também, e especialmente, dimensões éticas e 

estéticas. Dessa maneira, o sujeito é mais rico do que o agente ou objeto de uma ação 

técnica. E a cura, um sucesso prático. 

Nessa perspectiva, cuidar, no sentido de “tratar que seja”, que passa pelas 

competências e tarefas técnicas, mas não se restringe a elas, encarna mais ricamente que 
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tratar, curar ou controlar aquilo que deve ser a tarefa prática da saúde coletiva. AYRES 

(2001). 

As oportunidades de cuidar e principalmente de curar estão colocadas como novas 

propostas em discussão resgatando a importância das relações entre saúde e relações 

sociais. A expansão dessas oportunidades abertas pelo momento em questão, depende da 

ação e do compromisso, baseados numa sociedade construída pela interação democrática. 

Ações e compromissos podem ser descritos em portarias, campanhas, e as iniciativas 

privadas e interações democráticas podem ser exemplificadas nos movimentos sociais e 

nas propostas de gestão participativa.  

A partir dessa ótica, novas formas de investigação e compreensão do fenômeno 

da doença, no caso da hanseníase, se apresentam para além da concepção medicalizante4 

das tradicionais práticas de saúde.  

 

1.1.3 - Histórico da doença e lesão social: temas interligados  

 

A hanseníase é uma doença historicamente ligada à exclusão, preconceito, estigma 

e castigo. A história bíblica traz o retrato vivido por pacientes na época e relata a 

descoberta da doença. Desde então, a hanseníase se atrela a esse imaginário negativo. No 

ano de 1923, o governo brasileiro institui, através do artigo 143 da Constituição Federal, 

o isolamento obrigatório dos pacientes de hanseníase. Antes de ser uma medida sanitária 

para conter a expansão da doença, essa prática tornou-se a marca da estigmatização para 

a época. O controle da doença assumia um caráter mais coercitivo, permitindo o uso de 

força policial para conduzir o suspeito à realização dos exames obrigatórios, ou mesmo 

para assegurar a internação compulsória dos doentes, sendo esta a principal medida 

profilática adotada. Para amenizar os possíveis problemas de rompimento dos laços 

familiares e sociais, causados pela obrigatoriedade do isolamento, a legislação procurava 

construir leprosários, tanto quanto possível, junto às localidades de maior incidência da 

 

4  Por medicalização entende-se, segundo (CONRAD, 1992, página 211): “… definir um problema 

em termos médicos, usando uma linguagem médica, adotando um quadro médico para compreender esse 

problema, ou usando uma intervenção médica para o ‘tratar’. Este é um processo sociocultural que pode ou 

não envolver a profissão médica, levar a controle social médico ou tratamento médico, ou ser o resultado 

da expansão intencional da profissão médica.  
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doença, de forma a permitir que o doente ficasse relativamente próximo à sua família 

(BRASIL, 1923, art.139, §2º). 

Relatos de pacientes que viveram nessa época indicam como funcionava a 

internação. O hospital colônia, local das internações compulsórias constituiu-se no único 

ambiente em que os hansenianos podiam conviver e criar vínculos de amizade e afeto. A 

vida em sociedade como esses pacientes conheciam, se desconstrói forçosamente e se cria 

uma nova vida, dentro de um espaço social em que todos tinham em comum, a hanseníase. 

Assim, como uma sociedade paralela, os pacientes criam identidades pautadas no 

preconceito e na descriminação. Com a desinstituição dos hospitais colônias, em 1962 o 

paciente de hanseníase foi obrigado a se reinserir na sociedade. Muitos internos não 

conseguiram se adaptar à nova realidade e continuam morando nos hospitais colônias. O 

Brasil chegou a registrar aproximadamente 12 hospitais colônias até o ano de 1929 com 

cerca de 33 mil pacientes (CUNHA, 2010). 

A Portaria 3125 do Ministério da Saúde, de 2010, permite demonstrar a 

preocupação que os internos dos antigos hospitais colônias representavam; há, nessa 

Portaria, o item Atenção às áreas de ex-colônias de hanseníase que descreve 

procedimentos a serem realizados por autoridades sanitárias das regiões de antigas 

colônias. Apesar do isolamento compulsório, no Brasil, ter sido abolido em 1962, muitas 

pessoas permaneceram residindo em ex-colônias ou em seus arredores. Outras ficaram 

internadas, por razões sociais, até o início dos anos oitenta, em alguns Estados. 

Recomenda-se, portanto, na referida Portaria, que essas populações sejam alvo das 

seguintes ações de vigilância e controle de hanseníase: 

a) vigilância de contatos ou exame de coletividade; 

b) investigação dos casos de recidiva, pela possibilidade de ocorrência de resistência 

medicamentosa em pessoas submetidas a monoterapia irregular com dapsona; 

c) ações de prevenção e reabilitação física, psicossocial e profissional; 

d) integração dessas instituições à rede de serviços do SUS; e 

e) observação e orientação do(a) paciente que se enquadra nos critérios da Lei nº 11.520 

de 18/09/20075. ” 

 

5 Dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas 

a isolamento e internação compulsórios. 
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PEREIRA et al (2008) descrevem e indagam acerca da realidade de pacientes 

dentro de uma instituição: 

Apenas seis eram alfabetizados. Quatro deles aposentados. Todos relataram 

falta de ocupação ou serviço, por falta de condições físicas para exercer 

qualquer tipo de trabalho. Quase todos não possuíam família, nem tinham 

onde morar, sendo o motivo principal da permanência na instituição. Apenas 

uma pessoa se encontrava em PQT, sendo que os outros estavam curados, 

mas continuavam portadores de úlceras neutróficas crônicas e sequelas 

associadas à hanseníase. Todos os participantes eram portadores de lesões 

cutâneas secundárias, crônicas de diferentes aspectos, sendo que onze deles 

apresentavam sequelas incapacitantes. Todos os participantes apresentavam 

lesões de aspecto grotesco e variado, que apresentavam diferentes graus de 

extensão e profundidade, agravadas por contraturas e sequelas. Essa realidade 

degradante mostrada se torna comum aos pacientes de hanseníase, ou se trata 

de um fato isolado? (p.777) 

 

No caso da hanseníase, no Brasil, QUEIROZ E CARRASCO (1995) defendem a 

posição de que o estigma guarda estreita relação com as deformidades físicas do paciente, 

uma espécie de abominação a essas deformidades, levando à representação cultural de 

inferioridade da pessoa, de desqualificação diante das demandas da vida cotidiana. O 

rótulo de leproso, como foi no passado, ou hanseniano, como é no presente, situa a pessoa 

na posição de desvantagem, de descrédito, com a consequente marginalização social.  

Os pacientes de hanseníase podem internalizar o estigma construído ao longo dos 

anos, retificando a construção social do que é ter sido um leproso, como peso da marca 

trazida pela institucionalização. GOFFMAN (1988) define um estigma como uma criação 

social, reforçada, inclusive, pelos próprios estigmatizados – quando tendem a partilhar 

das representações que os isolam, os classificam de indesejáveis e os desvalorizam como 

pessoas. Assim é que as diferenças de identidade social vão sendo, em princípio, 

estabelecidas como algo externo ao indivíduo, mas gradativamente incorporadas, levando 

o sujeito a ser reconhecido e se reconhecer não como um indivíduo.  

A autoimagem e a identidade, dependentes do olhar de fora, das formulações ou 

convenções sociais abrem espaço para entender como a pessoa reconhece e reage ao 

estigma de que sofre. Nesse sentido é que GOFFMAN (1988) alerta para o movimento 

espontâneo que o estigmatizado faz na direção de reduzir o estigma e os conflitos que 

tornam difícil para si e para o outro o cotidiano na sua presença. 
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1.1.4- O que é lesão social? 

 

Lesão social é um termo que busca caracterizar, no contexto desta pesquisa, uma 

perda com implicações sociais que supostamente a hanseníase traz para a vida da 

paciente. A identificação da hanseníase pode dar-se pela constatação de lesões 

epidérmicas em avançado número, por isso o emprego do termo “lesão”, como paralelo, 

acompanhado da menção ao quesito social, para caracterizar em que contexto ocorre 

aspectos característicos. Os problemas que os pacientes enfrentam como, estigmatização 

e preconceito, são exemplos de lesões sociais sofridas, mesmo quando já curados. Outros 

exemplos são a perda de emprego, família e amigos. A lesão social pode ser permanente 

e não terminar quando se define a cura da doença, sendo, portanto um conceito intrínseco 

à necessidade de saúde dos pacientes de hanseníase.  

A ideia que adotamos para essa necessidade de saúde específica baseia-se na 

taxonomia apresentada por CECILIO e MATSUMOTO (1999), considerando o 

englobamento das necessidades de saúde em grandes conjuntos.  

Um desses conjuntos de necessidades diz respeito à necessidade de cada pessoa 

ter graus crescentes de autonomia no seu modo de vida. A reconceitualização desta 

necessidade é de que informação e educação em saúde são apenas parte do processo de 

construção da autonomia de cada pessoa. Isto implicaria na possibilidade de reconstrução, 

pelos sujeitos, dos sentidos de sua vida e esta ressignificação ter peso efetivo no seu modo 

de viver, da forma mais ampla possível.  

As necessidades de saúde tanto podem ser a busca de algum tipo de resposta para 

más condições de vida como podem ser apenas a procura de um vínculo com algum 

profissional, a ânsia de se ter maior autonomia no modo de vida, ou, mesmo, de ter acesso 

a alguma tecnologia de saúde disponível, capaz de diminuir o seu sofrimento. Está tudo 

ali, precisando ser, de alguma forma, identificado pela equipe de saúde. 
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1.2 - Políticas Públicas e direitos humanos 

 

1.2.1- Empoderamento do paciente de hanseníase  

 

Empoderamento é parte de um processo que passa por restrições de recursos da 

natureza cultural, econômica, política e jurídica, desigualmente distribuídos entre os 

gêneros, países, segmentos sociais, grupos étnicos, e faixas etárias e se dá quando os 

atores, conscientes dessas restrições, somam informação à vontade das pessoas. 

Nesse sentido, há a necessidade de as pessoas responderem à transformação das 

práticas não no plano estrito da individualidade privada, mas como sujeitos sociais, como 

agentes da esfera pública da vida social. Intervenção estrutural, organização comunitária, 

construção da cidadania, ativismo político, ação jurídica, e direitos humanos, essas ações 

passam a ser entendidas como parte indissociável das ações de prevenção e de cuidado 

de saúde. (AYRES et al, 2003) 

Os sujeitos sociais, ao se conscientizarem sobre as privações de recursos que 

passam, além dos processos de participação se organizam de forma autônoma orientando-

se para a formação dos movimentos sociais. Para compreendê-los, RIBEIRO (1989) 

propõe distinguir duas dimensões: uma estrutural, que se refere às necessidades e 

carências que dão origem à mobilização social e outra cultural, relativa ao processo de 

conscientização que se dá a partir do reconhecimento destas carências. Nos movimentos 

na área da saúde, estes se concentram em três aspectos: um conceito global de saúde, a 

igualdade no acesso aos serviços e a exigência de participação.  

Ainda segundo RIBEIRO (1989), os elementos culturais, entrelaçados dentro dos 

movimentos sociais, trazem em si um projeto emancipatório, abrem sugestões para uma 

transformação social mais global. E, na saúde, reconhecem uma dimensão coletiva do 

condicionamento social, que depende diretamente das condições de vida, e não se resolve 

independentemente destas. 

No caso da hanseníase, os movimentos sociais possuem papel importante para as 

iniciativas de enfrentar o preconceito, principalmente após cura da doença com a 

introdução do tratamento poliquimioterápico (combinação da dapsona, rifampicina e 

clofazimina), em 1981.  

O movimento social no Brasil, mais representativo ligado à hanseníase é o 

Morhan, movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. O Morhan é 
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uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 6 de junho de 1981. Suas atividades são 

voltadas para a eliminação da Hanseníase, através de atividades de conscientização e foco 

na construção de políticas públicas eficazes para a população. O Morhan luta pela garantia 

e respeito aos Direitos Humanos das pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares 

no Brasil, sendo o voluntariado sua maior força de luta.  

GOHN (2010) explica que os movimentos sociais possuíam, outrora, 

características essencialmente universalizante, pois, lutavam pelo direito na sua forma 

mais primitiva, lutava-se para ter direitos. Mas, atualmente, o que se busca é o 

reconhecimento e o respeito às diferenças e às características particulares, tratando-se os 

mesmos de movimentos identitários e criando, assim, grande variedade de organizações, 

articulações, projetos e experiências, refletindo a ampliação de atuação dos movimentos 

sociais.  

Na questão da hanseníase há um atraso em relação à conduta dos movimentos 

sociais. O Mohan como maior força na área, configura ainda, as duas atuações, ou seja, 

busca direitos para os pacientes acometidos e também busca criar o reconhecimento da 

identidade do doente. O histórico do Morhan mostra resultados importantes para os 

pacientes de hanseníase6. Na sua trajetória de trinta e dois anos de fundação, podemos 

destacar a atuação juntamente com outros atores políticos, para a promulgação da Lei 

9010, de 1995 (Dispõe sobre a proibição do uso do termo “lepra” em documentos oficiais, 

por qualquer órgão público nos três níveis de governo passando a ser usado o termo 

“hanseníase”). Trata-se de marco importante para a desconstrução do estigma e 

preconceito. Em 2007, o Morhan foi recebido em audiência, pelo Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, que aprova a Medida Provisória 373 que institui a pensão vitalícia às 

pessoas atingidas pela hanseníase, que passaram por internação compulsória no Brasil.  

 O texto da Medida Provisória 373 apresenta a dimensão que os movimentos 

sociais assumem em relação ao agravo, dando a dimensão da necessidade de se incorporar 

outros saberes para um tratamento eficiente, para além da ideia medicalizante do 

tratamento.  

 

 

 

6 Jornal do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Rio de Janeiro, nº 

43, abril-junho de 2006. Disponível em: . Acesso em: 15 jan 2014.  
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1.2.2- O Corpo biológico e o Corpo hanseniano 

 

O corpo no âmbito da pesquisa é abordado como espaço da doença, espaço em 

que a mesma se manifesta e apresenta suas lesões. A ideia presente é a de que o corpo em 

hanseníase apresente uma dimensão passível de leituras diferenciadas de acordo com o 

contexto que está inserido, tornando-se assim um importante objeto de estudo. Ao corpo 

se aplicam sentimentos, discursos e práticas que estão na base de nossa vida social. Por 

sua vez, o corpo é emblemático em termos de processos sociais, além do fato de que o 

corpo é o depositário de processos biológicos, significativos indicadores de saúde ou de 

doença, para a paciente de hanseníase.  

O corpo feminino alterado pela hanseníase apresenta relevância e especificidades, 

como uma construção biológica, histórica, social e cultural. Isto porque a mulher se vê 

confrontada com uma realidade multifacetada, que lhe impõe reaprender sobre sua 

condição feminina, sendo que essa aceitação de uma nova imagem corporal pode 

transformar-se em uma fonte de conflito pessoal. Sua capacidade para aceitar e adaptar-

se a mudanças que a hanseníase encena repercute diretamente em seu estado emocional, 

em sua qualidade de vida e em suas funções pessoais, familiares, sociais e laborais. 

(PALMEIRA, 2012).  

Analogamente, em um estudo com mulheres que realizaram a cirurgia de 

mastectomia, FERREIRA e MAMEDE (2003) revelam que, após a cirurgia, as mulheres 

têm, como preocupação, a continuidade do tratamento e a reabilitação, mas relativas à 

reelaboração da autoestima e da imagem corporal, necessidade de suporte social e de 

autocuidado.  

Os padrões que a pessoa estigmatizada, incorporou da sociedade, torna-a 

intimamente susceptível ao que os outros veem como seu defeito, levando-a a concordar 

que, na verdade, ela ficou abaixo do que realmente deve. GOFFMAN (1988).  

RODRIGUES (1983) demonstra que uma das mais notáveis características do 

homem, e que o caracteriza de certa forma, é a plasticidade de seu organismo, capaz de 

permitir a ele as mais diversas adaptações. Todas as experiências do homem são 

mensagens percebidas por intermédio dos sentidos e devem ser decodificadas.  

No dia 26 de janeiro de 2014, dia em que é comemorado o dia mundial de luta 

contra a hanseníase, o site de notícias  veiculou a seguinte chamada: “Portador de 
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hanseníase diz que se isola em casa para não mostrar corpo 7 ”. E segue a matéria 

jornalística com a descrição de um paciente que se esconde em casa por ter marcas da 

doença. As manchas causam vergonha e questionamento de outras pessoas. Essa 

veiculação mesmo sendo o relato de um paciente, indica uma possível realidade comum 

àqueles que mesmo tratados, ainda têm problemas relacionados à doença.  

OLIVEIRA et al. (2003) afirmam que as imagens de corpos com áreas anestésicas 

causadas pela hanseníase são veiculadas pela mídia em campanhas do Ministério da 

Saúde como estratégia para a detecção precoce de casos, com vistas a alertar a população 

para a auto-observação e busca dos serviços de saúde em casos de suspeição.  

E defendem assim, o uso de materiais educativos como uma mediação na relação 

entre a equipe de saúde e os usuários dos serviços, como uma forma de potencializar os 

espaços dialógicos e afetivos, a troca de conhecimentos, valores e significados atribuídos 

à doença. E que os informativos possuem a ideia de paliativo informativo-instrucional. O 

certo é que essas campanhas conseguem aumentar a procura aos serviços de saúde por 

essa causa; entretanto, reforçam as representações sociais da doença no imaginário social. 

Nesta perspectiva, é necessária a formulação de políticas públicas que tenham uma 

proposta mais humanística do tratamento da hanseníase, considerando toda a sua 

complexidade, e assim criando redes de apoio para os pacientes.  

 

1.2.3- GAMAH como exemplo de apoio social organizado  

 

O Grupo de Apoio a Mulheres Atingidas pela Hanseníase- GAMAH, com sede no 

Distrito Federal, desenvolve ações de reabilitação social com execução de atividades 

educativas, culturais, autocuidados, profissionalização, geração de renda e luta em favor 

dos direitos humanos e contra o preconceito, de modo a facilitar integração das mulheres 

atendidas na comunidade e auxiliar na recuperação da autoestima das mesmas. Esse 

projeto se apresenta como importante exemplo de organização de apoio social para a 

paciente de hanseníase. A geração de renda, junto com a formação de redes sociais que o 

 

7  JESUS, J. Portador de hanseníase diz que se isola em casa para não mostrar corpo. Portal de 

notícias do Globo. Disponível em: http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2014/01/portador-de-

hanseniase-diz-que-se-isola-em-casa-para-nao-mostrar-

corpo.html?utm_source=g1&utm_medium=email&utm_campaign=sharethis. Acesso em: 26 jan 2014. 
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projeto proporciona, dá condições às pacientes de melhoria na qualidade de vida, até para 

continuidade do tratamento da doença.  

ADAM e HERZLICH (2001) destacam esse tipo de atividade explicando que o 

apoio social é resultado da integração do indivíduo em diferentes redes8, ofertantes de 

suporte material, cognitivo, afetivo e emocional. O GAMAH se insere nessa 

classificação, pois, através de diferentes meios, conseguem recursos materiais ou 

imateriais (como serviços).  

RIBEIRO (1989) observa que há um tipo de movimento social que é centrado no 

próprio recurso, buscando em nível local solução para as necessidades apresentadas, 

como por exemplo, defendendo a medicina popular, formando agentes de saúde da 

comunidade ou ainda descobrindo novas técnicas para lidar com o corpo. O projeto 

GAMAH se configura, assim, como sendo provedor de recursos necessários para a 

manutenção das atividades que desenvolve. 

O GAMAH se caracteriza como um grupo que atrela ações de apoio às mulheres 

que necessitam de ajuda e sentem falhas do Estado no atendimento dos seus problemas, 

em especial os relativos à hanseníase. Em um dado momento, essas mulheres se juntam 

e aliam forças para apropriação de saberes e fortalecimento das ações que pretendem 

promover, com vistas a melhoras na qualidade de vida de maneira geral, com aumento na 

renda, com a venda do artesanato produzido e maior facilidade para o enfrentamento da 

hanseníase.  

O projeto teve início em 2003, na sala de espera do HUB (Hospital Universitário 

de Brasília), onde as pacientes realizavam seu tratamento para hanseníase. Nesse 

momento trocavam experiências e se apoiavam para superar os principais problemas em 

comum. Considerando as questões relacionadas à hanseníase, e com o foco de melhorar 

a qualidade de vida, o grupo foi fundado.  

As mulheres se reuniam e faziam informalmente artesanatos baseadas em 

conhecimentos prévios que uma mulher repassava à outra. Em 2006, houve a 

formalização de 22 participantes como artesãs e a partir de então o grupo passou a 

participar em eventos de maior visibilidade com as consequentes vendas. O grupo foi se 

 

8  Redes sociais são teias de relações e trocas de obrigações postas pela organização social e cultura 

e não somente elos entre indivíduos favorecidos somente pelos vínculos e ligações afetivas entre eles. Não 

são recursos abstratos mobilizados como apoio ou ajuda no cuidado e na proteção à saúde, embora sejam 

acionados e ofertados, circunstancialmente. CANESQUI, BARSAGLINI (2012). 
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fortalecendo ao longo dos anos, propiciando diversos cursos às suas participantes como 

bijuterias, biscuit, tapetes de retalhos e outros.  

Atualmente o grupo tem assumido um papel de liderança comunitária e acolhido 

outras pessoas mesmo que não possuam relação direta com a hanseníase. Nessa inclusão 

estão outras pessoas com diversos tipos de necessidade, surgindo, com isso, um viés de 

assistencialismo. Considerando que, o assistencialismo é a ação de pessoas, organizações 

governamentais e entidades sociais junto às camadas sociais mais desfavorecidas, 

marginalizadas e carentes, caracterizada pela ajuda momentânea, filantrópica e pontual 

(doações de alimentos e medicamentos, por exemplo), a questão é que tal prática, 

desprovida de teoria, não é capaz de transformar a realidade social dessas comunidades, 

pois, faltam mudanças estruturais significativas.  

Os trabalhos artesanais desenvolvidos pelo GAMAH, além de propiciar aos 

pacientes uma renda mensal, contribuem no sentido de diminuição do preconceito e da 

exclusão, por isso a sua importância como exemplo de apoio social estruturado.  

O apoio social, reportado às relações sociais e às ligações entre pessoas e grupos, 

envolve os colaboradores naturais (família); os grupos informais (autoajuda) e os formais 

e institucionalizados, como as organizações de doentes, que podem compor as redes de 

apoio dos adoecidos, protegendo-os ou não. No espaço societário estas organizações 

reforçam a face política e coletiva de certas doenças, agregando demandas, participação 

social, a ressignificação das interconexões e aprendizagem dos envolvidos. (ADAM e 

HERZLICH, 2001).  

Diante das colocações apresentadas é que se configura o interesse desta pesquisa. 

A despeito das diversas intervenções que estão sendo realizadas e que passam pelo 

momento do diagnóstico, tratamento e cura da paciente, a questão presente é como as 

mulheres percebem o processo de adoecimento e atribuem significado à cura e as lesões 

socais causadas pela hanseníase.  
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2- PRESUPOSTOS 

 

Parte-se, no presente trabalho, do pressuposto de que as sequelas oriundas da 

hanseníase em mulheres que vivenciaram o impacto do diagnóstico e o tipo de tratamento 

disponível representam, por um lado, marcas do estigma e do preconceito historicamente 

relacionados à doença e, por outro, representariam o que podemos considerar como lesão 

social. Isto a despeito das possibilidades de cura na atualidade e da participação das 

mesmas em um grupo de apoio às mulheres, com a finalidade de geração de renda e de 

espaço de vivência. 
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3- OBJETIVOS 

 

 

Identificar relações que mulheres que tiveram hanseníase estabelecem entre essa 

enfermidade e suas implicações para a vida cotidiana de cada uma. 

Identificar significados atribuídos, por mulheres que tiveram hanseníase, ao 

processo de adoecimento. 

Identificar tipos de relações das mulheres com o GAMAH e significados 

atribuídos por elas à participação nesse grupo de apoio. 

Desvelar sentidos atribuídos pelas mulheres à experiência da cura da hanseníase 

e às consequentes lesões sociais. 
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4- ULTIMATE OBJECTIVE 

 

Contribuir para subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas para a 

população atingida pela hanseníase, que contemplem, com propostas além do tratamento 

poliquimioterápico, ações integrativas de diferentes naturezas, em uma rede de 

assistência, tendo em vista o acolhimento e a prestação de cuidados específicos, que 

envolvem a hanseníase em sua complexidade.  
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5- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  5.1. Natureza da Pesquisa 

 

Tendo em vista o problema proposto para investigação, apontado na introdução 

deste trabalho, assim como os pressupostos e objetivos do mesmo, a presente tese 

caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, tendo em vista que a proposta 

geral foi a de buscar descortinar os significados atribuídos, por mulheres que tiveram 

hanseníase, ao processo de adoecimento e de cura, considerando narrativas das mesmas 

acerca da história de seu diagnóstico, de seu tratamento e cura, mediante alta, buscando 

caracterizar, assim, os tipos de relações que diferentes mulheres estabelecem com esse 

tipo de enfermidade e as implicações da mesma na vida cotidiana de cada uma.  

Considerando as questões relativas ao estigma e preconceito que envolvem 

pessoas acometidas pela hanseníase, como sujeitos da presente pesquisa buscou-se 

selecionar mulheres que participavam do grupo GAMAH, que oferece importante apoio 

notadamente para a inserção das mesmas no mercado de trabalho, por meio da atividade 

do artesanato. Relacionada a tal decisão metodológica, procurou-se também, em termos 

de objetivos, identificar motivos que levaram tais mulheres a frequentarem o referido 

grupo, assim como os tipos de relações mantidas com as atividades realizadas pelo 

mesmo, em seu cotidiano, e o sentido que tais atividades passaram a representar para 

algumas mulheres, em termos de autoestima e empoderamento.  

Estreitamente relacionada ainda às questões acima mencionadas do estigma e 

preconceito que discriminam tais pessoas como eternos “portadores” da hanseníase, a 

despeito dos avanços no tratamento da doença que promove a cura da mesma, foi parte 

relevante do escopo do presente trabalho buscar, igualmente, conforme sinalizado acima, 

desvelar sentidos atribuídos por mulheres à experiência da cura da hanseníase assim como 

o lugar ocupado por possíveis implicações da doença, passiveis de serem caracterizadas 

como “lesão social”. 

Acerca das características da pesquisa qualitativa, assim afirma MINAYO (2007): 

“...a metodologia qualitativa além de permitir desvelar processos sociais ainda 

pouco conhecidos referentes a grupos particulares propicia a construção de novas 

abordagens, revisão e criação de conceitos e categorias durante a investigação...” (p. 84) 
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Diante de tais considerações, consideramos que tal abordagem adequa-se ao 

pressuposto apresentado de que as sequelas oriundas da hanseníase em mulheres que 

viveram o impacto do diagnóstico e o tipo de tratamento disponível representam, por um 

lado, marcas do estigma e do preconceito historicamente relacionado à doença e, por 

outro, representariam o que podemos chamar igualmente como “lesão social”.  

Tendo em vista a contribuição que pesquisas de natureza qualitativa possibilitam 

para a ampliação do conhecimento de problemas de saúde, ao lado de outros, por 

permitirem resgatar aspectos das experiências da vida cotidiana de mulheres, 

relacionados a fenômenos complexos, de natureza multidimensional, a exemplo da 

hanseníase, a afirmação abaixo de BORDIEU (1973) apresenta-se como exemplar:  

 “…. As condutas ordinárias da vida se prestam à decifração, ainda que 

pareçam automáticas e impessoais. Elas são significantes, mesmo sem 

intenção de significar, e exprimem uma realidade objetiva que exige apenas 

a reativação da intenção vivida por aqueles que a cumprem…” (p. 130) 

 

5.2- Sujeitos da Pesquisa 

 

Para a seleção dos sujeitos sociais da pesquisa buscou-se, conforme já observado, 

contar com mulheres participantes do projeto GAMAH, no Distrito Federal. Trata-se de 

um renomado grupo de apoio para mulheres que vivenciaram a hanseníase, por 

representar importante iniciativa popular para suprir uma demanda social de mulheres, 

decorrente não somente do estigma e preconceito gerado por esta enfermidade, mas pelas 

implicações geradas pela hanseníase, notadamente em termos das chamadas sequelas e 

reações que se relacionam com a concepção de “lesão social”, empregada nesse trabalho.  

Assim, foram selecionadas, um conjunto de ex-pacientes, participantes do projeto, 

com incapacidades, ou não, decorrentes da enfermidade, que passaram pelo tratamento 

preconizado de poliquimioterapia e receberam alta por serem consideradas, do ponto de 

vista clínico, curadas.  

Foram entrevistadas quinze mulheres que, após convidadas por preencherem 

determinados critérios, alguns acima já mencionados, aceitaram participar da pesquisa de 

acordo com a sua disponibilidade e interesse. Abaixo, listamos todo o conjunto de 
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critérios empregados para a seleção das referidas quinze mulheres, como sujeitos da 

presente pesquisa:  

- Ter 18 anos ou mais; 

- Ser ex-paciente de hanseníase (auto-referido) 

- Ter recebido alta por cura do tratamento PQT; 

- Ser participante do projeto GAMAH no Distrito Federal; 

 

Para a seleção dos sujeitos utilizou-se como estratégia, um dia da semana no qual 

se pudesse contar com todas as participantes do GAMAH. No último sábado de cada mês 

ocorre uma reunião de todas as participantes do grupo e, nesse dia, são discutidos 

planejamento de atividades de artesanato temáticas para datas comemorativas como, por 

exemplo, o Natal, também são discutidos problemas do cotidiano do grupo, ou seja, da 

gestão das atividades e algumas doações são distribuídas como,  por exemplo,  cestas 

básicas ou produtos de limpeza domésticos, então considerou-se ser o momento mais 

propício para incluir a apresentação da pesquisa e convidar as mulheres presentes para 

participar.  

Não havendo recusa de participação por parte das mulheres, buscou-se, dentro dos 

critérios estabelecidos, a seleção das quinze referidas mulheres a serem entrevistadas. 

Desse modo, pode-se contar com a totalidade de mulheres que preencheram os requisitos 

propostos.  

 

  5.3- Trabalho de campo  

 

Para o trabalho de campo foi elaborado um roteiro do tipo temático (Anexo IV), 

temas esses norteadores de questões a serem formuladas no processo de entrevista 

(MEIHY, 2002).  Tais questões versaram sobre cinco grandes temas, considerados mais 

relevantes para abordar o problema sob investigação, tendo em vista cobrir os vários e 

diferentes aspectos que o mesmo envolve e, ao mesmo tempo, deixar espaço para a fala 

livre das mulheres possibilitando, assim, o surgimento, a partir de tais falas, de outros 

temas e aspectos de relevância para a abordagem da problemática proposta. Abaixo 

encontram-se listados os referidos grandes temas: 
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- História de vida profissional; 

-Viver com hanseníase; 

-Relação com a cura da doença; 

-Relação com o serviço de saúde; e 

-Vida antes da hanseníase 

 

De acordo com QUEIROZ (1988), trata-se da abordagem metodológica nomeada 

como técnica de depoimentos pessoais, amplamente utilizada, ao lado das histórias de 

vida, nos Estudos de História Oral. Segundo essa mesma autora, trata-se de uma estratégia 

metodológica que, diferentemente das histórias de vida possibilita ao investigador exercer 

papel ativo no processo de entrevista, direcionando a mesma de acordo com pontos que 

previamente considera como relevantes e deseja sejam abordados pelos entrevistados, 

além de estimulá-los a aprofundar aspectos não previstos pelo investigador que aflorem 

no momento da entrevista e sejam considerados pertinentes à abordagem do tema em 

questão. 

O estudo contou com uma fase de pré-teste, como momento relevante para se 

avaliar a pertinência dos temas e subtemas propostos no referido Roteiro Temático, tendo 

em vista observar se os mesmos atendiam e cobriam todos objetivos inicialmente 

definidos, assim como a temática e problema investigativo. Nessa fase foram 

entrevistadas três mulheres, cuja seleção obedeceu aos mesmos critérios de inclusão antes 

apresentados. Após análise aprofundada dos relatos obtidos, o referido roteiro pode ser 

avaliado e confirmado sua propriedade não havendo, portanto, necessidade de mudança 

nas questões. Diante disso, as entrevistadas dessa fase foram incorporadas ao conjunto de 

mulheres entrevistadas, constantes deste presente trabalho.  

As entrevistas foram realizadas, pela pesquisadora, na sede do Grupo de Apoio à 

Mulheres Atingidas pela Hanseníase – GAMAH – em Planaltina-DF, sempre de acordo 

com a disponibilidade das mulheres, no período de três meses, sendo empregado recursos 

de gravação digital, mediante autorização das mesmas, dentro da sede do GAMAH, numa 

sala isolada a fim de garantir sigilo e privacidade às mulheres durante os depoimentos 

pessoais.   
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5.4- Tratamento e Análise dos Relatos  

 

As entrevistas gravadas foram transcritas, considerando critérios de variações 

ocorridas durante os depoimentos, pausas, interrogações e outros tipos de expressões 

buscando evitar perdas na passagem do depoimento oral para o texto transcrito, conforme 

sugere QUEIROZ (1988). As mesmas foram igualmente revisadas pela própria 

pesquisadora.  

Os relatos foram analisados com base na proposta de análise temática, que 

consiste em identificar os núcleos organizadores de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência, em termos de recorrência, regularidade ou 

não, signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado. O pressuposto básico é o 

de que para uma análise de significados, a presença de determinados temas denota 

estruturas de relevância, valores de referência e modelos de comportamento presentes ou 

subjacentes nos discursos.  

Embora na interpretação das falas possa ser utilizada diferentes estratégias 

teórico-metodológicas, optamos pela perspectiva proposta por SPINK (1993), 

denominada de “práticas discursivas”, a partir das quais os sujeitos sociais constroem e 

atribuem, nas relações sociais que estabelecem na vida cotidiana, sentidos às suas 

diferentes vivências. O conhecimento produzido sob essa via é sempre um “conhecimento 

prático”, forma negociada de interpretar a realidade. Essa proposta apresenta-se como 

interessante por possibilitar fazer a distinção entre práticas discursivas, as maneiras pelas 

quais as pessoas, por meio da linguagem, produzem sentidos e se posicionam em suas 

relações sociais cotidianas e o uso institucionalizado da linguagem.  

Segundo, ainda, SPINK (2010), o conteúdo das práticas discursivas e também, os 

sentidos produzidos se associam, de diferentes formas, em relação aos diferentes 

contextos. Por isso são fluídos e interativos, sendo o meio pelo qual as pessoas constroem, 

na dinâmica das relações sociais historicamente datadas e culturalmente localizadas, os 

termos a partir dos quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos que a elas 

se apresentam.  

Como aponta GEERTZ (1983), citado por SPINK (1993, p. 65), ao trabalharmos 

com a prática social, não nos cabe catalogar os conteúdos em busca do estável e do 

consensual, porque eles são essencialmente heterogêneos. Pode-se entender, assim, que 
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para esse autor não nos cabe, em processos investigativos, também, buscar as estruturas 

lógicas subjacentes, porque, nessa perspectiva, elas não existem.  

Diante disso, ao se buscar o aprofundamento da análise de narrativas tecidas a 

partir da linguagem do senso comum, a ideia presente é a de que nos deparamos não com 

a lógica e com a coerência, preconizada por algumas perspectivas teóricas, mas com a 

contradição e a diversidade que melhor caracteriza a realidade e complexidade da mesma, 

de grande relevância para as pesquisas qualitativas.  

Assim, tomando como referência esse tipo de perspectiva teórica metodológica o 

presente trabalho propõe-se não somente a identificar a aproximação entre os conteúdos 

das falas das mulheres, mas igualmente a diversidade entre as mesmas que responde pela 

complexidade da realidade e os diferentes modos dessas mulheres significarem a vivência 

da hanseníase em todo o seu processo de diagnostico, de tratamento e de cura e suas 

relações com marcas sinalizadoras do que concebemos como “lesão social”.  

No processo de definição de categorias, para fins analíticos, procedeu-se, 

primeiramente, a um processo de leitura buscando identificar palavras chaves, simples ou 

compostas, presentes nas narrativas das mulheres, assim como expressões que se 

apresentaram como conteúdo significativos, do ponto de vista interpretativo.  

Após tal processo buscou-se articular o conjunto de palavras chave e expressões 

acima referidas em categorias específicas, as quais foram, em seguida igualmente 

articuladas em categorias gerais, consideradas mais amplas do ponto de vista teórico com 

a finalidade de se constituírem corpus do presente trabalho, as quais podem ser 

observadas no índice do presente trabalho. Isto tendo em vista a apresentação das 

narrativas das mulheres de maneira lógica e estruturada.  

O conjunto de categorias apresentadas foi interpretado à luz da literatura 

especializada da área de hanseníase, assim como da área das ciências humanas e sociais 

tendo em vista a concepção presente de que a hanseníase se constitui em uma enfermidade 

com diferentes dimensões cuja abordagem requer olhares múltiplos, de diversas áreas do 

conhecimento.   
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5.5- Aspectos Éticos 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa norteou-se pela Resolução nº 466 de 12 

de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, garantindo 

ao entrevistado os quatro requisitos básicos exigidos pela mesma: sigilo, riscos e 

benefícios, voluntariedade e consentimento pós-informado. 

Os dados obtidos por essa investigação, além divulgados na presente tese de 

doutorado, serão também objeto de artigos a serem publicados em revistas especializadas. 

Isto tendo em vista ampliar o processo de divulgação dos mesmos considerando a 

contribuição que se espera possa vir a dar em termos de ampliação do conhecimento 

acerca do tema da pesquisa, assim como para a definição mais pertinente de políticas de 

saúde e processos de atendimento em relação ao problema. As falas gravadas das 

entrevistadas foram identificadas por nomes fictícios, bem como mantida em sigilo a 

identidade das respectivas mulheres, consideradas como sujeitos da pesquisa.  

Na abordagem das participantes foi explicada a pesquisa e o tempo necessário e 

aproximado para responder o Roteiro Temático proposto. Também foram discutidos os 

aspectos éticos da pesquisa, assegurando que a participação no estudo era completamente 

livre e ressaltando o cuidado na utilização das informações, de modo que, em nenhum 

momento seriam citados nomes ou outras formas de identificação pessoal. Também foram 

informadas que caso não quisessem mais participar da pesquisa poderiam sair, a qualquer 

momento, sem prejuízo das suas atividades dentro do projeto.  

O projeto original da presente pesquisa foi, de acordo com a Resolução, 

anteriormente mencionada, encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP) e a coleta de dados teve início 

somente após sua aprovação, conforme anexo V. 

O referido projeto dessa pesquisa foi, igualmente, encaminhado ao GAMAH, do 

qual recebeu a necessária aprovação, assim como a autorização para a realização da coleta 

de relatos, mediante entrevistas com as mulheres. (Anexo VI) 

Após a defesa pública desta tese, há o compromisso de que os resultados da mesma 

sejam apresentados à comunidade do GAMAH.  
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6- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1- Sobre as mulheres, sujeitos da pesquisa: 

 

As mulheres entrevistadas, na sua maioria, participam ativa ou esporadicamente 

do GAMAH como artesãs. Sendo que no momento do trabalho de campo da pesquisa 

suas idades variavam entre 47 anos a 70 anos. Quanto ao tempo de diagnóstico de 

hanseníase relatado por elas varia de aproximadamente sete anos, o mais recente a até 

trinta anos o mais antigo. Apresentamos, no quadro 2, essas características sócias 

demográficas para o conjunto das mulheres entrevistadas. 

Quadro 2- Caracterização sócio demográfica das mulheres entrevistadas 

NOME* IDADE 
TEMPO DE 

DIAGNÓSTICO 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

NO GRUPO 

Luciene 70 anos Mais de 30 anos Vice Coordenação 

Idalci 57 anos Mais de 15 anos Tesoureira e artesã 

Graça 67 anos Mais de 15 anos Artesã 

Guacyra 47 anos Mais de 25 anos Artesã 

Francisca 55 anos Mais de 10 anos Serviços Gerais 

Silmara 59 anos 10 anos Artesã 

Angélica 65 anos Mais de 30 anos Artesã 

Rosa 48 anos Mais de 15 anos Artesã 

Verônica 60 anos 8 anos Artesã 

Camélia 51 anos 15 anos Professora e artesã 

Ivanilda 47 anos 22 anos Artesã 

Lindalva 52 anos 7 anos Artesã 

Sebastiana 48 anos 10 anos Artesã 

Isabel 53 anos 12 anos Artesã 

Dalva 65 anos 20 anos Artesã 

*Nome fictício  

Algumas considerações sobre as entrevistadas, suas trajetórias de vida e da doença 

e, ainda, de características físicas marcantes decorrentes da doença, estão descritas a 

seguir. 
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Luciene - 70 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, com reações hansênicas 

fortes, participa do GAMAH desde a sua fundação. Morou no Hospital Colônia para 

Leprosos no interior de Goiás durante vinte anos, casou-se durante o confinamento, teve 

três filhos, dos quais foi separada e as crianças entregues para obras de caridade. Quando 

pode sair do internato, construiu uma nova vida, reencontrou sua família, montou uma 

pequena confecção de roupas simples, mas, para tal, escondeu o seu passado como 

paciente de hanseníase, por acreditar que se as pessoas soubessem desse fato, não iam 

querer fazer negócio com ela. Orgulha-se de ter criado os filhos com o seu trabalho. 

Acredita que diverte as outras mulheres que frequentam o grupo.  

Idalci - 57 anos, com diagnóstico há mais de 15 anos, sem sequelas aparentes. É a 

responsável pela parte administrativa, é a tesoureira do grupo. Não sente o lado esquerdo 

do corpo, mas não acredita que pode fazer algum tratamento para resolver. Às vezes sofre 

pequenos acidentes domésticos com queimaduras ou cortes, porque perdeu totalmente a 

sensibilidade desse lado do corpo.  

Graça - 67 anos, com diagnóstico há mais de 15 anos, sem sequelas aparentes. 

Migrante nordestina, orgulha-se muito de ter criado os seis filhos com o fruto do seu 

trabalho, o artesanato. Artesã muito ativa, traz a família para o convívio do grupo.  

Guacyra - 47 anos, com diagnóstico há mais de 25 anos, com sequelas graves e 

aparentes. A primeira mancha apareceu ainda na adolescência, mas a ignorou. Um dos 

filhos teve hanseníase, tratou no início e se curou. Os outros dois filhos não tiveram a 

doença, por enquanto. É muito dependente deles, porque às vezes não consegue sequer 

andar. Está deixando de fazer artesanato, por conta das dores que sente.  

Francisca - 55 anos, com diagnóstico há 10 anos, com algumas sequelas nas mãos 

e nos pés. Acredita que contraiu a doença, provavelmente do ex-marido. A medicação 

ingerida para o tratamento da hanseníase prejudicou muito a sua visão, deixando-a sem 

muitas opções de trabalho. Muito emocionada, chorou diversas vezes durante a entrevista 

e ao final pediu se podia me abraçar.  

Silmara - 59 anos, com diagnóstico há 10 anos confundido no primeiro momento 

por um problema nos rins. A fisioterapia e exercícios em casa ajudaram a não perder os 

movimentos das mãos. No entanto, dos pés perdeu a sensibilidade.  
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Angélica - 65 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, sem sequelas. Nunca 

parou de trabalhar e nem suas atividades rotineiras. Teve outros casos de hanseníase na 

família, mas não conhece a origem dos casos. Quando foi diagnosticada estava grávida, 

mas seu filho nunca apresentou nenhum sintoma. 

Rosa - 48 anos, com diagnóstico há 15 anos, com sequelas graves. Não mostra 

pernas ou braços por causa das feridas que são profundas. Diagnóstico muito tardio, 

confundido com outras patologias. Foi diagnosticada com depressão por conta da 

hanseníase e o apoio do GAMAH foi fundamental para a continuação do tratamento. Seu 

maior desejo é poder voltar a trabalhar.  

Verônica - 60 anos, com diagnóstico há 8 anos, com sequelas aparentes. Tem 

vergonha de dizer que teve hanseníase, diz que a diabetes causou as sequelas que tem. 

Dependente dos três filhos para viver. Não acredita no tratamento público. 

Camélia - 51 anos, com diagnóstico há 15 anos, sem marcas aparentes. Professora 

do grupo, cozinheira das reuniões, os olhos brilham, com muita doçura. Com muito apoio 

da família e principalmente do marido, conseguiu com mais tranquilidade passar pelo 

tratamento. Ajuda a criar os netos, que por sua vez, que entendem os limites que a avó 

tem.  

Ivanilda - 47 anos, com diagnóstico há 22 anos, com muitas sequelas. Já fez muitas 

cirurgias, mas acredita que não resolve, sofre muito, tem muitas dores. Faz o artesanato 

na sua casa, enquanto também tem um pequeno negócio para complementar a renda, 

compra e vende móveis e eletrodomésticos usados e faz alguns pequenos reparos. 

Lindalva - 52 anos, com diagnóstico há 7 anos, não tem marcas aparentes. 

Divorciada, sofreu muito com violência doméstica, inclusive quando soube que estava 

doente. A família mora na Bahia, e dois irmãos moram em Brasília que a ajudam 

financeiramente. Mas evita ter contato sempre, por conta do medo de contágio. 

Sebastiana - 48 anos, com diagnóstico há 10 anos, possui algumas manchas leves 

no pescoço. O olhar baixo e a timidez mostram uma mulher reprimida. Morando há dez 

anos em Brasília, nunca conseguiu voltar a sua terra de origem, por vergonha. Apesar de 

mensalmente enviar algum dinheiro para os familiares que lá ficaram.  
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Isabel - 53 anos, com diagnóstico há 12 anos, sem marcas. Manca de uma perna, 

é a mais religiosa de todas. Casou-se nova porque havia engravidado, mas o seu sonho 

era seguir a vida religiosa. Teve outros filhos, com quem vive atualmente.  

Dalva - 65 anos, com diagnóstico há 20 anos, com sequelas graves. É o arrimo da 

família. Mãe de três filhos e avó de quatro netos, sustenta a todos com o seu trabalho. 

Além das atividades do grupo, faz artesanato individualmente, costuras e doces por 

encomenda.  

 

6.2- Sobre as narrativas das mulheres  

 

6.2.1- Sobre a complexidade do diagnóstico e do tratamento 

da hanseníase 

 

As entrevistadas relatam sobre o processo de adoecimento, como foram os 

primeiros sintomas observados, o caminho até o diagnóstico e, a partir desse momento, 

como se viram doentes. O encontro dessas mulheres com a hanseníase através da história 

do seu diagnóstico, do processo de adoecimento e de alguns aspectos do tratamento. 

Para MUNIZ E TAUNAY (2000): “o aparecimento de uma doença física, 

frequentemente, representa para o indivíduo uma perda de controle sobre o próprio corpo 

e sobre a própria vida de relação do indivíduo com o mundo. Com a doença aguda, os 

pacientes experimentam uma vivência de vulnerabilidade e comprometimento de 

autoestima. Na cronicidade, além das lesões da autoestima, as pessoas, em geral, têm 

alteradas a visão de si próprias (muitas vezes sentindo-se estigmatizadas) e sua relação 

com o futuro, os projetos de vida, etc.” 

O estudo de ALMEIDA et al. (2006) faz referência ao impacto do diagnóstico da 

hanseníase em usuários que se sentiram fragilizados ao receberem o diagnóstico da 

doença, o que trouxe o desejo de morrer, estigma, exclusão social, isolamento da família 

e mudanças nos seus hábitos. OLIVEIRA (1990) aponta que as reações de tristeza, 

preocupação, insegurança, medos, entre outros, devem ser identificadas e compreendidas 

pelos profissionais que lidam com o hanseniano, bem como devem eles intervir e criar 

oportunidades para o paciente externar suas fantasias. Ao permitir que o paciente 

externalize os falsos conceitos que tem sobre a doença, o profissional pode esclarecer as 
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dúvidas e diminuir a distância entre a crença e a ciência, construindo socialmente um 

novo conhecimento. 

 

6.2.1.1- Sabe que algo não está bem/ Sente dores 

 

Nos relatos sobre o adoecimento e busca de diagnóstico ganha expressão, nas falas 

das mulheres, o que se pode considerar como o sentimento de que algo não estaria bem 

nos seus corpos ou, de maneira mais explicita, a presença da dor, que se apresenta como 

algo revelador da existência de um mal oculto a descoberto, de uma anormalidade a ser 

identificada na expressão de alguma doença em seus corpos.  

Para quatro das entrevistadas, a questão da dormência em parte do corpo, 

notadamente das mãos, apresenta-se como importante indicador desse algo que não ia 

bem com seus corpos, quando da busca do diagnóstico.  

Eu estava trabalhando, trabalhava de caixa de supermercado e de repente 

caiu um pacote de arroz da minha mão, o que não é normal. E falei isso não 

é normal, não. No dia seguinte, já fui no médico, fiz o teste e deu que era 

hanseníase.  (Idalci -57 anos, diagnóstico há mais de 15 anos, sem sequelas 

aparentes).  

 

Hum, descobri porque sempre quando eu pegava as coisas, eu não tinha tato 

nas mão. As minhas mãos não era assim...[normal, eram ] esquisita... 

dormente...tinha época... dia de semana...que minha mão ficava dormente. 

Eu ficava lesada das mão e dos pé, andava tropeçando... humm, que negócio 

é esse? Ai ... eu já fazia tratamento lá... de osteoporose... eu fazendo os 

tratamentos lá dos ossos, de tudo... Aí na quarta-feira... que o meu médico 

era sempre na quarta... ai quando foi andando, ce quer saber? Não custa 

nada, eu vou   

[continuação] fazer o exame, que era o teste.... Aí eu falei... pode fazer o teste 

da massa pra mim? Por mim? Ele disse por quê? Eu falei ce pode fazer? 

Posso. Aí me levou lá pra dentro. E me ensinou, pra confirmar. Tá bem ruim 

assim, mas a senhora tá... Aí pronto, já fez logo o encaminhamento, já no 

mesmo dia que eu consultei dos ossos eu já consultei logo já, já fiz só uma 

coisa só. E daí por diante, ai tô até hoje. (Graça - 67 anos, diagnóstico há 

mais de 15 anos, sem sequelas aparentes).  
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Eu descobri tem uns 20 anos, foi no mutirão de doenças que teve lá em 

Sobradinho, [região administrativa do Distrito Federal] quando eu morava lá, 

sabiam que tinha uma coisa estranha na pele, mas não sabia direito o que 

era, aí fizeram aquele exame de furar a pele para ver se sente ainda, sabe? 

Aí não sentia nada assim nos braços, tinha uma coisa muito esquisita. 

Furava, furava e nada. (Dalva - 65 anos, diagnóstico há 20 anos, com 

sequelas graves.) 

 

Eu senti uma dor, não saiu mancha, uma dor nas mãos, nos pés, você podia 

beliscar, do jeito que quisesse, que não sentia nada. (Silmara - 59 anos, 

diagnóstico há 10 anos, sem marcas). 

Nos relatos acima de Idalci, Graça, Dalva e Silmara, com idades entre 57 e 67 

anos, pode-se identificar as seguintes expressões, que significariam a percepção de que 

algo de anormal acontecia ou ocorria com e em seus corpos:  de repente caiu um pacote 

de arroz da minha mão, o que não é normal;  e falei,  isso não é normal, não; descobri 

porque sempre quando eu pegava as coisas, eu não tinha tato nas mão; tinha uma coisa 

estranha na pele, mas não sabia direito o que era; uma dor nas mãos, nos pés, você podia 

beliscar, do jeito que quisesse, que não sentia nada. 

O relato de Rosa ilustra exemplarmente a sua dúvida, quando usa a expressão: “Aí 

eu falava, gente tá acontecendo alguma coisa, e ela foi só crescendo [se referindo a 

mancha]”.  

A minha [hanseníase] é na pele e já tomei o remédio já retratei 3 vezes, agora 

mesmo estou tomando de novo, fazendo o tratamento de um ano de novo. Eu 

descobri em 2000, não senti melhora. A mancha que nasceu aqui era muito 

dormente, as vezes pegava assim [aponta braço] e não sentia. Aí eu falava, 

gente tá acontecendo alguma coisa, e ela foi só crescendo. (Rosa - 48 anos, 

diagnóstico há 15 anos, com sequelas graves.) 

Ao lado da dormência ou ausência do tato para o uso das mãos, a dor, já 

mencionada por Silmara, em relato acima, destaca-se igualmente como outro indicador 

de expressão do mal-estar sentido, ganhando expressão na fala de outras mulheres, como 

Camélia, Ivanilda e Rosa, conforme relatos abaixo: 

Aí eu fui, fui lá no HRAN, aí foi, fiz os exames, fiz biópsia. Aí eles falaram 

que era fluxo nervoso, quanto mais eu ficava nervosa mais a mancha 

clareava e eu fiquei com isso na cabeça. Aí era assim quanto mais eu ficava 

nervosa mais a mancha clareava. Aí eu comecei a sentir dor, senti tanta dor, 

e pensava ah, disse que não é, né? Fiz todos os exames né? Aí um dia eu tava 
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com a minha netinha e ela era pequenininha, sentada assim no chão 

brincando com uma bonequinha aí ela jogou a boneca para trás e pegou na 

minha perna eu quase cai de dor, aí eu falei, gente do céu, isso não é normal. 

(Camélia - 51 anos, diagnóstico há 15 anos, sem marcas aparentes.)  

Dores generalizada ou mesmo localizada apresentam-se como manifestações 

primeiras da doença, que passou a preocupar algumas mulheres como Ivanilda e Rosa. 

Eu morava em Cristalina de Goiás aí começou a me atacar assim, dor no 

corpo, os nervos dói tudo, os pés. (Ivanilda - 47 anos, diagnóstico há 22 anos, 

com muitas sequelas.) 

 

Depois de um ano, eu tomava uma dose muito alta de predinisona, aí fiquei 

com uma dor aqui [aponta a lateral do corpo na altura da cintura] e a médica 

diz que era os rins aí fiquei um bom tempo internada, acho que uns 3-4 meses 

internada aí foi que descobriu que era hanseníase, por que cada tipo de 

hanseníase é um tipo né? (Rosa - 48 anos, diagnóstico há 15 anos, com 

sequelas graves.) 

A dor é uma experiência subjetiva, universal, complexa e peculiar a cada 

indivíduo e, na hanseníase, segundo LIMA et al. (2009), está associada ao processo 

inflamatório nos nervos periféricos, característica marcante da doença, que pode 

desencadear incapacidades físicas e ou deformidades, comprometendo a qualidade de 

vida, o que pode ser observado no caso de alguns relatos, pela referência à dormência de 

partes do corpo, notadamente das mãos, dificultando segurar objetos. 

Segundo SARTI (2010), quando se fala, no discurso biomédico, em dor corporal, 

a tendência é associá-la a um fenômeno neurofisiológico. Admite-se que existam 

“componentes” sociais ou psicológicos na vivência da dor. Pensa-se, entretanto, em uma 

existência corporal prévia e autônoma – que configura a noção de corpo biológico – à 

qual se agregam fatores psíquicos e culturais. Portanto, quando as entrevistadas relatam 

que algo não ia ou não vai bem, sabem que vivenciar aquela experiência não faz parte da 

sua existência prévia.  
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6.2.1.2- Dificuldade e retardo de diagnóstico 

 

Ainda nas falas sobre o adoecimento, mas sob um outro aspecto, apresenta-se a 

dificuldade e o atraso do diagnóstico que se justifica nos relatos das mulheres de três 

diferentes maneiras, com o desconhecimento dos sintomas da doença pelas entrevistadas, 

pela negação de doença, e pela assistência à saúde ofertada por não especialistas no 

momento de início dos sintomas relatados.   

 

6.2.1.2.1- Pelo desconhecimento dos sintomas pelas 

mulheres 

 

Para cinco das entrevistadas, o desconhecimento dos sintomas, apresenta-se como 

importante explicação para que o diagnóstico se retardasse de maneira significativa, no 

entanto, para a hanseníase, pode ocasionar aumento na gravidade da doença.  

 O relato feito por Dalva traz um aspecto importante que a de se ponderar a respeito 

sobre o diagnóstico, aspectos do tratamento e complicações da hanseníase, que é a 

condição social do paciente. No seu relato, o seu estado de saúde, mesmo após o 

diagnóstico é agravado pelas condições sociais que a família possui naquele momento. A 

severidade do tratamento não condizia com a alimentação que a mesma dispunha na 

ocasião que por sua vez, abandonou o tratamento e agravou o seu quadro clínico. 

Aí comecei a tomar uns remédios que me mandaram, mas nessa época a gente 

não tinha direito comida, tinha dia que só tinha café para beber, outros só 

tinha farinha, e era muito forte, não dava para beber os remédio, eu não 

aguentava, você fica fraca, aí se tomava ficava fraca e se não tomava ficava 

doente mas uma doença que eu não tava vendo né? Se eu soubesse que era 

não tinha deixado virar o que virou...mas deixei, fazer o que? A gente não 

muda passado, né? (Dalva - 65 anos, diagnóstico há 20 anos, com sequelas 

graves.) 

Interessante observar que embora sintomas físicos, como pequena deformação dos 

dedos, a exemplo dos dedos em garra referidos no relato abaixo, pode não ser associado 

por pessoas à doença, como é o caso de Isabel, que atribuía sua situação de sofrimento 

físico ou psíquico, ou do sentimento de que algo não ia bem, a um desalento pela vida, 

considerado por ela, ao que parece, de maneira conformista, como coisa natural, como 

“coisas da vida”.  
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Os exemplos da complexidade presente no diagnóstico precoce da hanseníase 

podem ser revelados nos relatos anteriores, mas igualmente nas narrativas de outras 

entrevistadas, cujos diagnósticos foram retardados no próprio serviço de saúde, conforme 

ilustra, de maneira exemplar, a fala de Isabel, abaixo apresentada. 

Eu descobri assim, foi assim, tava me sentindo assim fraca, daí tava rezando 

muito porque achei que era coisa da vida assim, sofrida, de sofrimento... e de 

prosa com a vizinha, foi ela que disse, isso aí pode ser aquele negócio de 

lepra...que ela viu que minha mão tava assim… [aponta para a mão com os 

dedos em garra] aí fui no posto, a enfermeira disse, a senhora tem que ir no 

hospital, vamo marcar uma consulta lá no Hospital de Base, e aí eu fui. 

(Isabel - 53 anos, diagnóstico há 12 anos, sem marcas visíveis) 

 O relato de Angélica descrito abaixo ganha notoriedade quando no seu ambiente 

de trabalho descobre-se os sintomas pelos profissionais de saúde, porém, a confirmação 

diagnóstica é retardada por diversos encaminhamentos dos serviços de saúde.  

Quando eu descobri, eu tava no trabalho, eu trabalhava nem sabia o que eu 

tinha. Porque lá onde eu trabalhava tinha uma enfermeira e tinha um médico. 

Aí nesse dia.…eu tava com um vestidinho mais curtinho e foi quando ela viu 

a mancha na minha perna... aí mandou eu senta na cama, eu sentei mandou 

eu fechar os olhos, eu fechei. Aí com a agulha ele [médico] começou a furar 

e perguntar, ponta ou fino, ponta ou fino? Eu sei que você tá tocando mas eu 

não sei se é ponta ou tubo? Aí ele disse, tudo bem então vou lhe encaminhar 

para o Hospital de Base.... Aí quando eu cheguei lá não me falaram o que eu 

tinha, só me deram um remédio e me transferiram para o Hospital Dia. Lá 

na 508. Aí quando eu cheguei lá que eu fiquei sabendo o que eu tinha. Daí de 

lá para cá fiquei fazendo o tratamento e agora estou só na reação, agora 

estou fazendo tratamento só de reação. (Angélica - 65 anos, diagnóstico há 

mais de 30 anos, sem sequelas.) 

Finalmente, vale mencionar a ocorrência de casos, como o de Francisca, que a 

despeito da própria convivência com o ex-marido, com hanseníase, manifesta indagação 

quando descobre possuir a doença. Em seu relato ganha expressão o fato da mesma 

desconhecer, sintomas comuns da hanseníase, assim como as possibilidades de sua 

transmissão, a despeito da convivência com o ex-companheiro doente.  

Meu ex-marido tinha hanseníase e tuberculose, e eu só peguei a hanseníase, 

não sei por quê. Eu descobri porque fui no posto e o médico fez o teste da 

agulha em mim, e falou assim, ah, não tá com cara de hanseníase não, isso 

não é. Eu fui no HUB e fiz o exame da orelha e constou no exame que era 

hanseníase, fiz o tratamento, de 4 em 4 meses eu não falho, vou lá, e to 
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tomando o remédio (Francisca - 55 anos, diagnóstico há 10 anos, com 

algumas sequelas nas mãos e nos pés). 

Conforme podemos observar pelos relatos dessas entrevistadas, a descoberta da 

hanseníase apresenta-se, de maneira peculiar, pelo desconhecimento dos sintomas da 

doença pelas mulheres, ou seja, o estranhamento frente a sintomas que fogem do seu 

repertório.  

Antes mesmo de sofrer o preconceito e a discriminação resultante do estigma da 

doença, de acordo com BAIALARDI (2007). o paciente passa pelo choque do 

diagnóstico, que lhe causa algumas reações psicológicas características, tais como 

afastamento social, vergonha de si, medo da morte, ou seja, um auto estigma, devido à 

falta de informação a respeito da doença e do preconceito que ela carrega. Sendo assim, 

é notável a dificuldade de compreensão e aceitação da doença por parte dos pacientes,  

 

6.2.1.2.2- Pela negação de doença 

 

Dentro das histórias de adoecimento, a questão da negação da doença é um dos 

aspectos que aponta para a complexidade do diagnóstico da hanseníase. Nas falas de 

Guacyra, Silmara, Camélia e Sebastiana a negação de doença e a falta de sintomas 

encontra-se manifesta. 

Nas falas de Guacyra e Camélia, a questão da negação apresenta-se de maneira 

característica, sobretudo quando a ausência do sintoma não se apresenta como em 

indicador de alerta, uma vez que na maioria das vezes somente a dor física, ou ausência 

dela, além de dormência em partes do corpo apontaria para maiores evidências de que 

algo não ia bem com a pessoa, conforme relatos presentes no item 6.2.1.1.  

Uma manchinha aqui na perna, as meninas falavam vai no médico e eu 

falava: eu não tô doente...aí depois eu tinha vinte e poucos anos, tinha três 

filho... aí fui para o hospital aí foi mancha e caroço, aí falaram que era 

hanseníase, aí fiz dois anos de tratamento mas aí eu já fiquei com lesões, eu 

acho que essa manchinha que eu tinha desde de solteira já era hanseníase, 

depois que eu tive a minha terceira filha aí soltou tudo de vez, apareceu tudo 

de uma vez, mas aí eu fiquei com lesões. (Guacyra - 47 anos, diagnóstico há 

mais de 25 anos, com sequelas graves e aparentes.) 
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Então eu, foi assim, apareceu uma mancha no meu peito e no meu braço, só 

a mancha mesmo. Aí fiquei com essa mancha não estava sentindo nada não, 

só tinha a mancha. Ai a minha sobrinha sempre falava, tia, vai ver isso. 

(Camélia - 51 anos, diagnóstico há 15 anos, sem marcas aparentes.) 

Nos relatos de Sebastiana e Silmara, a questão da negação de doença encontra-se 

estritamente relacionada às suas características e, sobretudo, ao que parece, ao estigma 

social que a mesma acarreta.  

Eu descobri foi quando eu tava na Bahia antes de vir pra cá. Os médicos 

foram lá pra fazer mutirão de doença e falaram, [diagnosticaram] Ninguém 

de lá [Bahia] sabe que eu tenho, deve sabê, mas não volto para lá, desde que 

os médicos falaram. (Sebastiana - 48 anos, diagnóstico há 10 anos, possui 

algumas manchas leves no pescoço.)  

 

Eu falo que hanseníase não pega, mas eu não falo que eu tenho, só isso, quem 

sabe são meus filhos, meu genro e duas irmãs, e só. (Silmara - 59 anos, 

diagnóstico há 10 anos, sem marcas.)  

Conforme podemos observar pelos relatos de algumas mulheres entrevistadas, a 

descoberta da hanseníase apresenta-se, de maneira característica, pela negação de doença 

que acarreta, na maioria das vezes, atraso de diagnóstico e consequente tratamento.  

Os sentimentos relacionados a esta doença milenar, como o medo, a vergonha, a 

culpa, a exclusão social, a rejeição e a raiva estão internalizados no psiquismo de seus 

portadores. O estigma e o preconceito permanecem no imaginário dos indivíduos, pois 

estão enraizados em nossa cultura e causam grande sofrimento e dor aos portadores de 

hanseníase, segundo BAIALARDI (2007), podendo ser esse um dos motivos para a 

negação de doença, ilustrada em algumas das falas.  

GOFFMAN (1988) também enfatiza a questão do indivíduo “desacreditável”, que 

tem um estigma que não é conhecido, nem imediatamente perceptível, em contraste com 

o “desacreditado”, que tem um estigma visível ou conhecido pelos demais. O indivíduo 

“desacreditado” sofre incisivamente o peso do seu estigma, sendo alvo de curiosidades 

ao ter que responder questões sobre si, não tendo a opção de poder esconder seu estigma. 

Já o “desacreditável’ pode escolher se quer ou não quer que os outros fiquem sabendo 

qual é o seu estigma. Tal situação permite que, na maioria das vezes, a doença só seja 

revelada para familiares e amigos próximos, passando-se, a pessoa, como “normal” para 



56 
 

os demais, situação que pode ser exemplificada quando as mulheres escondem a sua 

doença, fugindo da situação de serem taxadas. 

 

6.2.1.2.3- Por não especialistas 

 

Dentro das histórias de adoecimento, envolvendo a questão da complexidade do 

diagnóstico da hanseníase destaca-se a dificuldade e retardo do diagnóstico por não 

especialistas, conforme ilustram relatos de Silmara, Rosa, Ivanilda.  

Nos relatos de Ivanilda e Silmara, podemos observar como a questão do 

diagnóstico da hanseníase não somente pode ser retardado, a despeito das entrevistadas 

terem procurado os serviços de saúde, mas, inclusive, como diagnósticos por vezes 

incorretos por parte de não especialistas podem trazer, inclusive, efeitos colaterais a 

pacientes, como exemplifica, ao que indica, o caso de Ivanilda. Por outro lado, a própria 

questão dos testes acusarem um resultado falso negativo, como no caso de Silmara, aponta 

para a importância de que, em nível dos cuidados primários de saúde, os sintomas da 

doença sejam bem conhecidos, por parte dos profissionais que atuam na rede de serviços 

e que propiciem a referência e contra referência como ponto importante do SUS.  

Eu fiquei uns 4-5 meses com esses problemas, ia no hospital os médicos 

falavam que eu tava com problemas de hepatite no sangue, fez umas injeção 

nos músculos, aí eu fui ficando cada vez mais ruim. Aí eu fui para Brasília, 

aí fui lá no HUB aí descobriram que era hanseníase. E fiquei logo de cara 

internada 24 dias. Eu estava bem mal. (Ivanilda - 47 anos, diagnóstico há 22 

anos, com muitas sequelas.) 

 

Eu fui em Goiânia, no médico lá que disse, seu problema é rins, realmente eu 

tenho problema de rins, e fazia tratamento. Aí tinha um médico estagiário 

que estava atendendo sem hora e eu fui verificar a minha pressão. Aí 

conversando com ele falei da dor, ele disse, isso é hanseníase. Aí me mandou 

para o posto de Planaltina para fazer o teste, e não deu. Mas a enfermeira 

falou, mas o que você está sentindo é hanseníase, aí quando fez a biópsia deu. 

(Silmara - 59 anos, diagnóstico há 10 anos, sem marcas.) 
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 Como caso exemplar dos problemas de assistência adequada para o diagnóstico e 

tratamento precoce da hanseníase podemos observar o relato de Rosa, abaixo 

apresentado. 

Aí fui no médico, ainda tava no nordeste e ele disse que era alergia de carne, 

de alguma coisa, foi o tempo que passei mais de ano sem comer carne, por 

que achou que era isso. Aí foi quando eu vim para Brasília… aí comecei o 

tratamento me mandou para o HRAN .... [Hospital da Asa Norte]  

[Continuação] foi uma mancha que surgiu no meu braço, uma mancha que 

saiu, demorou muito tempo para descobrir que era hanseníase né? Eles 

falavam que era alergia, aí parei um bom tempo de comer carne, aí quando 

eu vim me cuidar mesmo já estava bem avançado, já estava dando muita 

dormência, a pele já estava toda cheia de ferida, aí fiz tratamento por um ano 

né? .... Quando descobre mais rápido, a cura é bem mais rápida. Difícil é que 

nem eu, mais de dois anos eles dizendo que era outra coisa. Cuidei dos meus 

filhos, dos meus netos para não ter esse problema, que é uma doença muito 

difícil. (Rosa - 48 anos, diagnóstico há 15 anos, com sequelas graves.) 

O relato de Rosa mostra que o diagnóstico errôneo que recebeu a fez postergar o 

seu tratamento e assim aumentar a gravidade das sequelas.  

Nos excertos dos discursos destacados acima, as entrevistadas descrevem, 

conforme podemos observar, como o diagnóstico da hanseníase retardou por ser, no 

primeiro momento, avaliado por um profissional não especialista. Esse acontecimento 

gera sentimentos de dúvidas do tipo, será que estaria melhor do que estou se fosse 

descoberta rapidamente a doença, trazendo ainda angústias e sofrimentos para as ex-

pacientes.  

Antes de receberem o diagnóstico da hanseníase, as pacientes relatam que 

convivem com a suspeita de terem uma doença, mas não sabem o quê. Nesta mesma 

perspectiva, BELCHIOR (2004) afirma que o diagnóstico tem função simbólica da 

nomeação dos sintomas. E, muitas vezes, o paciente encontra-se angustiado por estar 

doente e não saber do quê. Neste sentido, o diagnóstico deveria ser um alívio, mas pode 

ser um forte impacto, dependendo da maneira que é anunciado, assim como pelo tipo de 

doença.  

Algumas formas de hanseníase, como as formas Virchowiana e Dimorfa, 

apresentam similaridades com outras doenças. O tempo transcorrido entre o aparecimento 

dos sintomas e o início do tratamento adequado varia muito, e mulheres que foram 
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diagnosticadas tardiamente foram submetidas a tratamentos para diversas enfermidades, 

referindo sequelas importantes deixadas pela doença tais como: perda de sensibilidade 

tátil e/ou térmica nos membros superiores e/ou inferiores, devido ao acometimento dos 

nervos periféricos; atrofia de músculos dos membros superiores e/ou inferiores, com 

perda de força muscular nos membros superiores e/ou inferiores que os tornaram 

incapacitados para exercer atividades profissionais, dificultando inclusive tarefas 

rotineiras domésticas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado evitam a evolução 

da doença e consequentemente impedem a instalação de incapacidades físicas, como as 

mencionadas por Rosa. Ao relatarem esses fatos, as entrevistadas manifestaram 

sentimentos de frustração, impotência, raiva, ódio, culpa, inconformismo e muita tristeza. 

 

6.2.2- Apoio social encontrado no GAMAH 

 

 Nos relatos das mulheres ganha expressão o momento do encontro significativo 

que tiveram em suas vidas, qual seja, quando conheceram o GAMAH e começaram a 

fazer parte dele. Trata-se do encontro com uma realidade que propicia melhor 

enfrentamento de problemas decorrentes do cotidiano da doença, como a necessidade de 

autocuidados específicos, a diminuição das angústias relativas a possíveis sequelas e 

incapacidades que a doença pode gerar, assim como, pelo preconceito e estigmas, que se 

amenizam com o encontro de iguais notadamente pelas possibilidades de troca de 

experiências e suporte institucional. 

O apoio social é um processo dinâmico e complexo, que permite estabelecer uma 

interação entre as pessoas e as suas redes sociais, satisfazendo necessidades de ordem 

emocional, instrumental e material, promovendo e completando os recursos pessoais que 

possuem, e facilitando situações de diversas dificuldades, conforme afirma REIS (2014). 

A percepção que os indivíduos têm da necessidade do apoio social depende de 

vários contextos e situações que ocorrem. Nesse sentido, a percepção do apoio social é 

definida como uma avaliação subjetiva das relações que a pessoa tem e dos 

comportamentos de apoio que ocorrem dentro das mesmas. 

Assim, para REIS (2014) as funções do apoio social, desempenhadas por grupos 

ou pessoas significativas, sejam elas familiares, amigos ou vizinhos, quando estas 
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demonstram interesse e disponibilidade para quem necessita de apoio, traduzem um 

sentimento de satisfação, estima, interesse e afetividade nas relações que estabelecem, 

estreitando laços e sedimentando sentimentos de pertencimento a um grupo significativo 

para suas vidas. 

 

6.2.2.1- Apoio na forma de assistencialismo 

Nos relatos acerca da busca de apoio social, apresenta-se o apoio recebido na 

forma de assistencialismo como exemplificam as falas de Francisca, Verônica e Ivanilda. 

Aqui foi umas amigas minha que vinham e me mandaram, aí eu vim. Eu gosto 

muito daqui, muito da Marly. Mas eu não faço nada não. Eu já mexi com 

artesanato eu tinha banca na torre... eu ia fazer umas flores para Marly, mas 

as minhas mãos ela nem fecha. (Verônica - 60 anos, diagnóstico há 8 anos, 

com sequelas aparentes.) 

 

A Marly era paciente comigo lá, no HUB desde do tratamento. Aí tinha o 

Gamah lá no HUB, era lá o Gamah, já participava dele lá. Lá era domingo, 

tinha coisas lá. Tem gente lá até hoje, lá agora é o Mohan. Mas aí eu vim 

para cá. (Ivanilda - 47 anos, diagnóstico há 22 anos, com muitas sequelas.) 

 

Eu conheci [o GAMAH] lá no HUB, conheci a Marly, eu me sinto aliviada, 

por que é muito bom, se pudesse eu queria morar aqui, morar com ela. Por 

que ela dá muito apoio para gente, muito apoio para gente. Aqui eu limpo, 

ajudo a cozinhar, faço essas coisas, eu não posso fazer artesanato porque 

minhas vistas estão prejudicadas, eu tomei tanto remédio para combater a 

hanseníase que não consigo. (Francisca - 55 anos, diagnóstico há 10 anos, 

com algumas sequelas nas mãos e nos pés.)  

Nas falas acima, as entrevistadas referem e valorizam o apoio que recebem, por 

vez decorrente das próprias sequelas da doença, conforme refere Francisca. Valorizam 

também, o modo de acolhimento como instrumento de solidariedade para enfrentamento 

de situações para além daquelas relativas à hanseníase, ou, naquele momento agravadas 

pela doença. São benefícios mútuos, mobilizados pelos adoecidos, para a melhora da 

qualidade de vida.  
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Nas falas acima podemos observar igualmente, o que CRUZ (2007) coloca em seu 

texto intitulado: “A inconformidade dos corpos”, sobre as ex-pacientes de hanseníase: O 

doente de lepra é imaginado, a partir de diferentes perspectivas, sempre na condição de 

vítima. Seja o despotismo político, a injustiça social, o bacilo da lepra ou a falta de 

higiene, os agentes reconhecidos como causadores da tragédia que se abate sobre estes 

indivíduos são entendidos, nas suas diferentes versões, como forças exógenas que se 

impõem inexoravelmente sobre aqueles, e perante as quais os mesmos nada podem fazer. 

Descarta-se, assim, pensar nas mesmas como sujeitos sociais e de direitos, passíveis de 

adquirirem sua autonomia.   

 

6.2.2.2- Conheceu o GAMAH, aprendeu a fazer artesanato e 

ficou 

 

Nessa categoria temática, que versa como as mulheres conheceram o GAMAH, 

aprenderam a fazer os trabalhos desenvolvidos e se integraram no grupo, destacam-se as 

falas das entrevistadas Luciene, Idalci, Graça, Guacyra, Angélica, Camélia, Lindalva, 

Sebastiana, Isabel, Dalva.  

No geral, as mulheres entrevistadas integram-se no GAMAH por um trabalho 

ativo de Marly, no próprio espaço do Hospital de Base, onde iniciou a atividade mais 

simples de bordados, utilizando para despertar nas mulheres o interesse pelo artesanato, 

o fornecimento de lanches e orientação sobre a hanseníase e os cuidados necessários.  

Ilustram tais aspectos notadamente as falas de Luciene e Isabel. 

Aí ela [enfermeira] falou, vai tomar um lanche, e era a Marly que dava o 

lanche, que ajudava lá; aí ela começou a falar da hanseníase e do grupo e eu 

já entrei no grupo. Tava começando ainda, e de lá para cá não saí mais. 

(Luciene - 70 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, com reações 

hansênicas fortes.) 

 

Tava para passar no HUB e a Suely veio falar comigo, me mostrar os 

paninhos de bordado que elas estavam fazendo. Daí eu sempre gostei dessas 

coisinhas, e aqui faço fuxico, costuro, emendo as coisinhas (Isabel - 53 anos, 

diagnóstico há 12 anos, sem marcas.) 
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A profissionalização, mesmo que insipiente, como professora e ampliação do 

leque de atividades que caracterizam atualmente o artesanato desenvolvido por mulheres 

no Gamah, assim como sua importância para as nossas entrevistadas encontra-se nas falas 

de Camélia, Angélica e Lindalva, que frequentam regularmente o grupo, assim como 

Dalva, uma das pioneiras, que mesmo não participando mais das atividades do mesmo, 

por dificuldades relativas às sequelas e às exigências familiares, relata sua grande 

importância para ela.  

Aí eu vi lá [no hospital] a Marly tinha a turma que mexia com artesanato, aí 

na época do bordado não tava não. Mas aí ela falou que tinha um curso de 

biscuit, aí uma amiga que tava lá comigo, desde o começo, fazia tratamento 

junto, me chamou e eu falei, não sei nem o que é isso. Aí fiz o curso, gostei. 

Depois veio o de fuxico aí fui gostando e fui ficando (Camélia - 51 anos, 

diagnóstico há 15 anos, sem marcas aparentes.) 

 

.... No hospital de base, conheci lá. Aqui a gente faz tapete amarradinho, faz 

boneca, a boneca de fuxico, faz bordados em bolsas, o que aparece a gente 

faz... (Angélica - 65 anos, diagnóstico há mais de 30 anos, sem sequelas.)  

 

Conheci o GAMAH lá no HUB. Estava esperando a minha vez de passar no 

médico e a Marly veio falar comigo. Eu faço de tudo aqui, artesanato, ajudo 

as mulher… (Lindalva - 52 anos, diagnóstico há 7 anos, não tem marcas 

aparentes.) 

 

Fui no começo, fui umas das primeiras. Não gosto muito de falar, não sobre 

isso. Mas sou sim, que dei força para começar isso aqui tudo. Fomos atrás 

disso, daquilo, de um e de outro, sabe? Depois começou uns problemas da 

vida ai, aí não dava pra vir toda hora, e minha família precisava de mim... 

Aqui eu aprendi um monte de coisa, esses bordado, essas coisinha de biscuit, 

era muito bom. Mas foi pouco tempo. (Dalva - 65 anos, diagnóstico há 20 

anos, com sequelas graves.) 

A importância do artesanato como atividade profissional que o GAMAH propicia 

encontra expressão notadamente nas falas de Idalci, atualmente tesoureira do grupo, de 

Graça, antiga artesã em sua terra natal, a Paraíba, com o que revela ter cuidado sozinha 

dos seus seis filhos, e de Guacyra, que pode ser considerada a exemplo de Dalva, também 

uma das pioneiras, conforme narrativa que tece sobre a criação do Gamah e a relevância 
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do mesmo como espaço de trabalho e profissionalização para mulheres que vivenciaram 

diferentes fases da hanseníase, como ela, que possuía, na época da entrevista, sequelas 

graves e aparentes, apesar da pouca idade, em seus 47 anos.  

Conheci através do tratamento que eu estava fazendo, fui encaminhada pela 

assistente social e pelo posto de saúde que me acompanhava, me indicaram 

vir aqui; aí vim e fui aprender fazer tapete, artesanato, e participar das 

reuniões. Agora me deram a atividade de cuidar do dinheiro, sou a tesoureira 

do grupo. Faço de tudo, [todos os tipos de artesanato] mas o que me toca 

mais, o que eu gosto mais é fazer o tapete (Idalci -57 anos, diagnóstico há 

mais de 15 anos sem sequelas aparentes.)  

 

Eu conheci o Gamah... através do hospital né? A gente descobrindo a doença 

e indo lá... fazendo o teste e ai a psicóloga me encaminhou… Encaminhou 

pra lá, não era aqui. Era lá na Asa Norte mesmo, me encaminhou, me dando 

relatório. Falando que eu era... que eu era... tinha Hanse... que tinha 

descobrindo a pouco tempo… Aqui eu faço artesanato, faço bolsa, boneca... 

quase todo tipo de coisa, colarzinho, colar de fuxico, brinco, tudo. É aqui, eu 

negócio de artesanato, eu já sei disso há muito tempo e quando eu era jovem 

lá no Nordeste, que eu sou nordestina. Sou de Paraíba. Lá eu fazia, eu criei 

meus fihos lá... eu criei seis fihos sozinha... lá. Fazendo artesanato… (Graça 

- 67 anos, diagnóstico há mais de 15 anos sem sequelas aparentes.) 

 

Eu conheci o GAMAH foi lá no HUB, ela [Marly] já tava com as outras 

pessoas aí começamos a bordar uns paninhos de prato, umas coisinhas, por 

que tem que ter alguma utilidade já que não pode trabalhar, eu trabalhava 

antes de ficar assim, deficiente, na casa dos outros, criei meus filhos sozinha, 

agora não dou mais conta não, agora que eu sou deficiente. Lá no plano onde 

eu ia no começo, tem as professora de bijouteria, de macramê, de coisa assim, 

aí ensina a gente, e a gente faz, lá na 508, ia sempre um monte de gente lá. 

Aí a gente tirou as carterinhas, de artesã, e eu faço eu em casa por que quase 

não posso mais andar, eu vinha aqui uma vez por semana, mas agora não 

dou mais conta. Aí venho de vez em quando, só. Por que meu filho tem que 

me levar na parada e me buscar depois, aí já viu né? Eu vim hoje, por que 

não vim na terça e nem na quinta, mas eu também não aguento andar muito. 

(Guacyra - 47 anos, diagnóstico há mais de 25 anos, com sequelas graves e 

aparentes.) 

A importância da profissionalização propiciada às mulheres com hanseníase pode 

ser exemplificada, igualmente, pela fala de Guacyra, que em sua narrativa revela ter tirado 

a carterinha de artesã, o que representa importante aspecto para a mesma que pretende 

deixar de frequentar o espaço do GAMAH, pelas dificuldades de locomoção, mas 



63 
 

continuar como artesã, a desenvolver suas atividades profissionais no espaço da casa onde 

mora. 

Um outro relato de Luciene, aponta para o dinamismo das atividades artesanais e 

a importância da diversidade oferecida, pelo GAMAH, mesmo para mulheres como ela, 

com reações hansênicas fortes que levaram a perda de movimento de uma das mãos, 

outras opções de ocupação, valorizada, aos 70 anos de idade, como é o caso de Luciene, 

em seu relato a seguir.  

A gente já fez muita coisa, aqui não ta fazendo muito, mas a gente não deixa 

de trabalhar, sabe? Eu já fiz muito tapete, muito bordado, mas perdi o 

movimento dessa mão... eu tava aqui no grupo danando a fazer tapete e 

bordado... (Luciene - 70 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, com 

reações hansênicas fortes.) 

 Finalmente o relato de Sebastiana, que pode ser considerado exemplar por permitir 

observar-se que, além de representar um espaço de profissionalização, propiciados de 

autonomia da mulher em diferentes níveis, o GAMAH é relatado como espaço de inclusão 

social, de despertamento do sentimento de pertencimento a um grupo social, portanto, de 

identidade e de igualdade, aspectos importantes para a conquista de auto estima, conforme 

narrativa a seguir.  

No hospital, fui pegar o remédio e vi um monte de mulher conversando na 

salinha. Ai a enfermeira disse que podia ir lá por que era paciente hansen 

também. Aqui eu sou como as outras, a gente vem e faz o artesanato para 

vender, vai aprendendo e fazendo (Sebastiana - 48 anos, diagnóstico há 10 

anos, possui algumas manchas leves no pescoço.)  

Nos discursos citados, as entrevistadas referem e valorizam o artesanato como 

sendo um instrumento de geração de renda para enfrentamento de situações além da 

hanseníase, ou, naquele momento da entrevista, agravadas pela doença. O ato da produção 

de um artefato, gera sentido para o enfrentamento e busca de uma nova condição de vida, 

a partir do diagnóstico da doença.    

Nessa categoria de falas, as entrevistas apontam para o mesmo sentido das 

explicações de SILVA E EGGERT (2011), que afirmam que “na contracorrente de 

interpretações que percebem o artesanato como mais um instrumento de dominação 

feminina, pensamos que ele pode ser um poderoso instrumento de criatividade, 

elaboração subjetiva, autonomia e formação política [...]”. Interpretação adversa dos 
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significados atrelados normalmente aos bordados. O artesanato como atividade é 

desvalorizada socialmente porque é vinculada ao espaço doméstico SILVA (2015). No 

caso do artesanato no GAMAH, a atividade ganha um significado especial, pois o mesmo 

se torna o produto através do qual as mulheres passam a ter um novo papel e desfrutar de 

autonomia financeira, além do aumento de autoestima daí resultante.  

 

6.2.2.3- Compartilhando vivências no GAMAH 

 

Nesta categoria encontram-se as falas que revelam o GAMAH como um espaço 

para compartilhar as vivências, conforme pode ser observado nos relatos das nossas 

entrevistadas, Luciene, Angélica, Rosa e Lindalva.  

Aí aqui no grupo é apoio, eu venho, coloco todo mundo para rir, porque 

comecei a depressão.  Essas meninas amam que eu venho aqui, que eu 

converso… (Luciene - 70 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, com 

reações hansênicas fortes.) 

 

Gostava demais de vir para cá, gostava não, gosto de vir para cá. Como se 

diz, eu fico despreocupada da minha cabeça. Por que é tanta preocupação, 

dor de cabeça, que nossa! Mas não existe criatura no mundo que não tenha 

problema, que não tenha preocupação. Dos males os menores. (Angélica - 

65 anos, diagnóstico há mais de 30 anos, sem sequelas.) 

 

...por que cada dia é uma coisa, né? Problema com o filho, com o ex-marido, 

e essa doença que acaba com a gente, com os nervos da gente. E lá a gente 

distraí. (Lindalva - 52 anos, diagnóstico há 7 anos, não tem marcas aparentes.) 

 

Aqui foi através da minha médica né? Que ela falou que tinha esse lugar que 

a gente vinha, encontrava outras pessoas que eu fiquei um tempo com 

bastante depressão. E ela falou que aqui tinha essas pessoas que tinha o 

mesmo problema que a gente podia estar conversando e as pessoa se sentia 

normal, né? Porque eu me sentia diferente de todo mundo. Aí não saia, tinha 

filho pequeno para cuidar, não tinha vontade de viver, por que achava aquela 

situação muito difícil. Por que os buracos ficava muito grande ás vezes dava 

para ver até o osso e era no corpo todo, nas pernas então eu ficava com 

vergonha de sair pra ir até no mercado. As pessoas ficavam olhando esses 
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buracos, então para mim foi assim. Hoje é difícil eu sair, mas hoje eu consigo 

sair. E me ajudou bastante por que hoje eu tenho um monte de amigas aqui 

no grupo. Hoje eu vim mesmo com uma amiga ela me ligou ontem de noite, 

que tava vindo para cá e se eu não queria tá vindo. Aí a gente se encontro na 

rodoviária, aí você vai conhecendo as pessoas com o mesmo problema e você 

vê que é feliz. (Rosa - 48 anos, diagnóstico há 15 anos, com sequelas graves.)  

Nas falas acima as entrevistadas valorizam o GAMAH como um espaço acolhedor 

das dificuldades do cotidiano, sendo um espaço para compartilhamento de vivências, 

como é enaltecido durante esses trechos. As situações de enfrentamento do cotidiano vão 

para além da hanseníase, passando pelo momento do tratamento, cura e pós-tratamento.  

Pelos relatos das entrevistadas acima, podemos observar a importância que possui 

o espaço social de vivências que se forma em torno do GAMAH. Trata-se de um 

importante espaço de tratabilidade e acolhimento que passa pelo que ZIMERMAN (2000) 

descreve sobre um grupo de idosos, com perdas auditivas:  

“...para os sujeitos, o grupo não se remetia somente ao sentido de ajudar sobre 

questões auditivas, mas sim a um espaço que lhes proporcionava forte vínculo 

com os participantes, tornando-se um encontro entre amigos...” (p.405) 

O grupo só se torna grupo, isto é, mais do que a soma de indivíduos, quando 

desenvolve determinado tipo de relacionamento, um vínculo, uma força que dá a eles um 

sentido de pertencer. Em todo o grupo se produz uma força interna que regula a conduta 

de seus membros e os faz se comportarem de maneira peculiar, distinta do comportamento 

que assumiriam os membros individualmente e distinto da interação de outro grupo 

qualquer.   

A importância da participação desse tipo de grupo é também ilustrada por 

SLUZKI (1997), a respeito de indivíduos portadores de doenças crônicas, que 

participaram de grupos terapêuticos, e demostram menor isolamento social devido ao 

apoio recíproco entre os participantes. O grupo terapêutico facilita a geração de uma rede 

primária adicional, na qual os problemas em comum se tornam pontes promotoras de 

empatia, minimizando e normalizando a reação emocional à doença. O grupo torna-se 

ainda mais importante quando o apoio recebido da família não se mostra satisfatório, pois, 

os familiares podem não identificar a complexidade do processo ao qual o doente está 

passando.  
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A importância desse grupo é nítida pela oportunidade de encontro, as mulheres se 

encontram para falar livremente com as outras sobre dificuldades semelhantes as suas. O 

compartilhamento de emoções com pessoas que vivem a mesma situação de crise passa 

a ser valorizado por serem ouvidos, objeto da escuta, sendo compreendidos e amparados 

pelo o outro, dando e recebendo suporte para o momento difícil. Ilustra-se, assim, a 

representação que o GAMAH assume na vida dessas mulheres, sendo como uma 

oportunidade de trabalho e de sociabilidade. Assim, através desse novo lugar, a vida 

desperta para um novo sentido, em diferentes aspectos.  

 

6.2.3- Tratamento realizado, sequelas permanentes  

 

As falas relativas à hanseníase, ao tratamento e sequelas daí decorrentes referem-

se a outras enfermidades, sem saber definir o que é reação hansênicas, ou ainda recidivas, 

ou enfermidades atribuídas à idade avançada o que as leva a viver um constante processo 

de controle. As falas se entremeiam de dor e dúvida, sobre o seu estado de saúde, 

alternado de outros diagnósticos que por vezes não estão associados à hanseníase.  

6.2.3.1- Sobre complicações depois da hanseníase 

 

Os relatos a seguir referem-se às falas de entrevistadas tratando de condições de 

saúde após a hanseníase, algumas relacionadas a complicações ou sequelas da doença, 

como dores, e outras referem-se aos problemas não diretamente associados, muitas vezes 

frequentes nas respectivas fases etárias das entrevistadas, como a diabetes. 

E eu tava meio adoentada e uma amiga que é da época da colônia ainda me 

disse, vai no HUB e diz que você quer passar na dermatologista e eu fui e 

consegui, aí viram que a minha diabetes tava baixa, nem sabia que eu tinha 

diabetes. Porque a hanseníase já atrapalha muito assim os nervos, aí meu 

filho arrumou um médico ortopedista da rede pública que me ajudou, me 

operou. E voltou meus dedos. Ai trabalhar, assim não quero mais não.  

(Luciene - 70 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, com reações 

hansênicas fortes.) 

 

Essa dor, essa é a minha reação. Sinto muita dor, muita dor. Além da diabete, 

pressão alta, tenho labirintite, tem uma serie de coisa... (Graça - 67 anos, 

diagnóstico há mais de 15 anos sem sequelas aparentes.) 
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Nesse um ano aí nesse meio tempo eu fiquei diabética né? Também tive muito 

nervoso, sem paciência com meus netos. Aí eu fico assim impaciente qualquer 

coisinha já fico assim nervosa. Aí sinto meu corpo assim meio dormente, não 

sei se é mal circulação também. Tomei muito remédio, muito antibiótico.... 

Atacou minhas vistas também, catarata por causa das reação, das 

predinisona. Eu tomei muito tempo a predinisona desde do começo, quando 

eu tomo eu sinto muito melhor, mas agora não vou tomar mais por que ataca 

os rins. Então eu tomo assim, um paracetamol, uma coisa assim. O que me 

maltrata é só isso mesmo, essa mal circulação, a minha orelha assim, é 

dormente um pouco. Hora que eu vou pentear o cabelo se o pente bate aqui, 

dói demais. (Verônica - 60 anos, diagnóstico há 8 anos, com sequelas 

aparentes.) 

 

Em casa tomo calmante, e sou muito nervosa e tudo para mim tem que ser do 

jeito que eu quero. E eu vou ficando nervosa, e a hanseníase piora, por que 

tenho muita dor, dor nos pés, dor nas mãos, tem dia que nem consigo dormir. 

Aí a Doutora Claúdia que me manda tomar uns remédios. (Francisca - 55 

anos, diagnóstico há 10 anos, com algumas sequelas nas mãos e nos pés.) 

 

Esses cuidados eu sempre tive na minha vida, eu sempre tive, depois que eu 

tive a doença aí foi redobrado. Por que olha só, eu perdi o útero, perdi 

vesícula, minhas vistas não são muito boa, então eu sempre fui assim… 

(Angélica - 65 anos, diagnóstico há mais de 30 anos, sem sequelas.) 

 

Porque que ficou foi a sequela dela [hanseníase] nos meus pés. Faço 

acompanhamento com o Dr. Marcelo lá no HUB também, aí eu sofro dos dois 

lados por que causa da hanseníase e do pulmão também, aí tenho falta de 

ar. (Ivanilda - 47 anos, diagnóstico há 22 anos, com muitas sequelas.) 

 

Ah, cuida né?  Tem que cuidar, tem que ficar indo no médico, saber se tá tudo 

bem, eu ainda tenho outras coisas por que tô ficando velha, umas dorzinhas, 

diabete, essas coisa. (Isabel - 53 anos, diagnóstico há 12 anos, sem marcas.) 

 

Então para mim é muito difícil. Por causa dessa hanseníase eu fiquei com 

osteoporose, né? Aí esses ossos aqui foram gastando tudo, já tive que fazer 

preenchimento, já fiz 3 infiltrações nos nervos, mas eu sinto muita dor, muita 

dor mesmo.... E agora também to com um problema sério na vista, aí fala que 

é por causa dos remédios que é muito forte aí melhora de uma coisa e vem 
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outra coisa.... Já fiz várias cirurgias aqui na perna, quase no corpo todo por 

causa do nervo né? A gente vai sentindo muita dormência, muitas dor, e trisca 

assim, qualquer coisa dá choque. Uma sensação muito ruim. Agora é a vista 

que o médico disse que é muito corticoide, uma dose muito alta, aí ataca a 

vista né? (Rosa - 48 anos, diagnóstico há 15 anos, com sequelas graves.) 

 

Conforme podemos observar nas falas de algumas mulheres entrevistas, o período 

depois da alta por hanseníase apresenta-se de maneira característica e pessoal, seja por 

enfermidades que acreditam ser correlatas a idade avançada, ou por questões que afirmam 

estar ligadas à hanseníase, como dores fortes e osteoporose. Graça, Verônica, Francisca 

e Isabel mencionam a presença de dor de forma marcante, enquanto Luciene, Graça, 

Verônica e Isabel fazem referência a diabetes, parecendo compreender que a diabetes é 

um problema que torna mais complexa sua situação e saúde. 

Com os relatos acima podemos ver o que FLEURY (2006) aponta em seu estudo 

sobre recidivas:  

Uma lesão que se exterioriza clinicamente pode ser a ponta de um “iceberg”, 

outras podem ainda não ter chegado a este estágio. Assim, indivíduos tratados como 

paucibacilares podem ter melhora parcial durante o tratamento e tempos após (anos 

inclusive) desenvolverem lesões generalizadas multibacilares. Outra causa de falha 

diagnóstica e de conduta é o tratamento da Hanseníase Indeterminada pelo esquema 

paucibacilar. A histopatologia demonstra que lesões clínica e histopatológicamente 

consideradas como indeterminadas podem ser multibacilares, inclusive podendo 

representar a lesão que se exterioriza no contexto de comprometimento cutâneo neural 

mais generalizado. Na sequência hierárquica da importância diagnóstica na hanseníase, 

um estudo clínico criterioso sobrepõe-se à histopatologia que apenas enxerga uma fração 

ínfima do processo. 

As reações hansênicas podem também ser fator de confusão para o diagnóstico 

seguro da hanseníase e possível erros de condução de tratamento. A respeito dessa 

questão QUEIROZ, et al. (2015) afirmam: 

 

“As reações hansênicas podem ser a maior complicação nesses pacientes e 

são a principal causa de incapacidades físicas e deficiências permanentes. 

Correspondem a episódios inflamatórios agudos que são caracterizados pela 

desregulação e exacerbação da resposta imune ao M. leprae, porém, até o 

momento, não existem marcadores laboratoriais preditores desses eventos. 
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A identificação e o manejo dos pacientes com episódios reacionais 

hansênicos se constituem como um desafio, e, embora ainda não se possa 

prevenir a ocorrência dos estados reacionais, a busca pelo perfil dos 

pacientes acometidos por essa intercorrência pode auxiliar na detecção 

precoce dos casos, o que é de suma importância para a prevenção das 

sequelas e incapacidades.” (p.60) 

 

Como apresentou-se anteriormente no item 6.2.1.3, o retardo no diagnóstico da 

hanseníase pode levar as pacientes a terem outros comprometimentos, como dores, 

reações e em alguns casos, recidivas. Com isso, os pacientes realizam um novo 

tratamento, o que as mulheres entrevistadas denominam de retratamento, esse fato as 

fazem questionar a cura e a eficácia da medicação.  

 

6.2.3.2 - Sobre o tratamento e seu cotidiano  

 

Os relatos acerca do tratamento, de Idalci, Camélia, Dalva, Graça, Isabel, Ivanilda, 

Silmara, referem-se aos cuidados cotidianos que o mesmo exige. 

No relato de Idalci, nota-se os problemas causados diretamente pelo tratamento 

da hanseníase, período pelo qual a entrevistada relata ter passado por cirurgia, quase ficou 

cega devido a catarata acelerada por conta das altas doses de corticóide ingeridas.  

Aí fiquei tomando as cartelas, tudo, fazendo os tratamento que me 

mandavam, aí fiquei encostada, nesse período me afastei do trabalho, até me 

aposentar, nesse período passei por cirurgia, fiquei quase cega, tive catarata, 

por causa do corticoide que é muito forte, acelerou a catarata, tive que 

operar, o braço também teve que cortar cinco vezes para fazer 

descompressão, o braço é só de enfeite, por que não serve para nada, é 

dormente, não tenho força. (Idalci -57 anos, diagnóstico há mais de 15 anos 

sem sequelas aparentes.) 

 

As implicações sociais que enfrentam após o diagnóstico, se mostram também no 

discurso de Ivanilda e Silmara quando relatam a dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde: 

Aí fiz o tratamento de dois anos, mas aí ficou sequela, fiz até uma cirurgia 

nesse pé aqui para libera os nervos. Essa semana mesmo, fui para o HUB eu 
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estava bem mal, aí me deram predinisona de 40 mg de novo, aí eu trato as 

sequelas né? (Ivanilda - 47 anos, diagnóstico há 22 anos, com muitas 

sequelas.) 

 

Aí fiz o tratamento, deve ter de 8 para 9 anos. E tive alta do tratamento, e eu 

continuo de vez em quando, sim. Eu fazia o tratamento aqui perto mesmo. 

Mas esse governo, bom demais, [expressão designa contrário] tirou os 

médicos daqui. Aí tem que ir lá na 508, mas é difícil. (Silmara - 59 anos, 

diagnóstico há 10 anos, sem marcas.) 

 

Ai já com remédio, já passaram aquela sessão de remédio que eles dão, a 

gente toma por um ano... aí depois suspende.... Aí vai ficando tratando só das 

sequela, se ficar com sequela ou, então, tá tenso, ai vai indo... (Graça - 67 

anos, diagnóstico há mais de 15 anos sem sequelas aparentes.) 

 

Depois me mandaram para o HUB, aí eu fui também e aí começo a história 

toda. Isso já faz uns dez anos. Tomei os remédio duas vezes, por que uma 

sarei e depois tomei de novo, por que não tinha ficado boa (Isabel - 53 anos, 

diagnóstico há 12 anos, sem marcas.)  

A dependência no tratamento, como relata Camélia e a crença de que a cura possui 

relação com muitos anos de tratamento como relata Rosa, apontam para o abarcamento 

que os serviços de saúde precisam fazem visto que, esses usuários durante o período de 

tratamento não criam a autonomia necessária  

Aí que eu fui no HUB e cheguei lá, colheu material para fazer biópsia e já 

entrei em tratamento logo. Que eles já tinham certeza, já sabiam logo. Aí 

falaram que eu tava com a doença, aí falou que era hanseníase... E por aí foi, 

fiz o tratamento, comecei o tratamento e faço até hoje, eu sempre tenho 

retorno no médico e quando eu fico sem o remédio não aguento nem mexer 

de dor. E tô aí, ó! (Camélia - 51 anos, diagnóstico há 15 anos, sem marcas 

aparentes.) 

 

Aí tomei a primeira dose, um ano aí fiquei um ano bem melhor, só que aí 

voltou de novo, aí fiz por mais seis meses. Então passa um tempo boa e depois 

volta, já fiz de um ano, duas vezes de seis meses e agora outra vez de um ano. 

Não sei se todas as pessoas são assim, ou se cada um é assim então vejo gente 

lá que a gente se encontra também, que ainda são da época que quando 

descobria mandava para uma colônia de férias e isso já faz uns 40 anos e é 
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doente até hoje. Por isso que eu acho que ainda para eu ficar boa tem que 

ser assim, muitos anos. Outros não conheço gente lá que no primeiro 

tratamento já ficou boa. Eu acho que cada caso, né? (Rosa - 48 anos, 

diagnóstico há 15 anos, com sequelas graves.) 

Nas falas acima as entrevistadas se referem as especificidades que o tratamento 

da hanseníase as impõe. Logo após o diagnóstico, uma nova rotina com muitos 

comprimidos e que provocam efeitos colaterais característicos são cominados na vida 

dessas mulheres. Sob a vigilante prescrição do médico, por sua vez, com olhar 

normatizador, como o que podemos observar com FOUCAULT em O Poder Psiquiátrico 

(2006) quando o mesmo analisa sobre a disciplinarização da vida e dos sujeitos:  

“... No poder disciplinar, ao contrário, a função-sujeito vem se ajustar 

exatamente à singularidade somática: o corpo, seus gestos, seu lugar, suas 

mudanças, sua força, seu tempo de vida, seus discursos, é em tudo isso que 

vem se aplicar e se exercer a função-sujeito do poder disciplinar. A disciplina 

é essa técnica de poder pela qual a função-sujeito vem se sobrepor e se ajustar 

exatamente à singularidade somática...” (p.130) 

 

6.2.3.3 - Sobre o corpo e seus cuidados 

 

Em relação aos cuidados com o corpo, ganha expressão notadamente a questão do 

cuidado com o corpo, em termos de higiene pessoal, e um modo característico desse tipo 

de cuidado como manifestação de prazer e autoestima.  

Conforme podemos observar, o relato de Luciene abaixo apresentado refere-se ao 

cuidado com o corpo em relação ao que menciona como sendo ulcerações em sua perna, 

alertando, no entanto, que tal problema não apresentava nenhuma relação com a 

hanseníase, segundo informação médica que recebera. 

 

 

Eu me cuido muito, menina. Como tenho ulcera na perna, então eu passo no 

posto de saúde e elas são ótimas e estão secando a ferida aqui. Disse o 

médico do HUB que não tem nada a ver com a hanseníase, essa ulcera por 

que é venosa, ou varicosa, que eles falam. (Luciene - 70 anos, com 

diagnóstico há mais de 30 anos, com reações hansênicas fortes.) 
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Esse tipo de menção acerca da hanseníase e suas implicações, apresenta-se como 

aspecto relevante para pessoas que tiveram essa enfermidade, tendo em vista a questão 

das reações e sequelas decorrentes da mesma para o corpo físico, representando marcas 

que são (re)significadas de maneira especial, para além da saúde física, tendo em vista a 

imagem que o corpo ocupa em nossa sociedade, ao lado do estigma e preconceito  que 

essa doença acarreta, em nível do imaginário das sociedades em geral, atravessando 

séculos. 

Nesse sentido, podemos observar como o cuidado com a saúde, no caso da 

hanseníase, representa igualmente o cuidado com o corpo, notadamente em relação à pele, 

conforme ilustra relato de Rosa e Silmara, a seguir. 

Mesmo tomando talidomida, predinisona, é uma dor muito forte e a minha 

pele acabou tudo, tenho que ficar o tempo todo de calça por que minha pele 

ficou muito terrível.... A médica passa uns trem [pomadas] lá, aí mando fazer 

para pode não ficar tão roxa. Agora tá melhorando, mas como quando a 

gente toma aquela cartela, que é o primeiro tratamento que a gente toma, a 

pele da gente fica bem manchada né? Então quando eu paro de tomar ele a 

pele melhora um pouco, mas agora como eu to fazendo o tratamento e só vou 

terminar em fevereiro, então a pele fica bem mais manchada. Aí esse creme 

dá pelo menos uma melhorada, por que o rosto também fica muito manchado, 

aí vai clareando. Então é uma doença assim..., mas acredito em Deus que 

vou ficar boa. Tem que ter muita força de vontade, senão para o tratamento, 

muita fé tem que ter. (Rosa - 48 anos, diagnóstico há 15 anos, com sequelas 

graves.) 

 

A gente toma um remedinho, de um ano é marrom, que foi o que eu tomei, a 

gente fica bem moreninha, e a pele descasca, fica igual cobra. O pé racha, 

eu coloco óleo mineral na água e coloco o pé de molho para lixar se melhora, 

mas não tem o que melhora, não. Creme para mim, é duas, três vezes por dia, 

toda hora que eu lembro, mas não fica igual não. (Silmara - 59 anos, 

diagnóstico há 10 anos, sem marcas.) 

 

As implicações do tratamento medicamentoso pelas dores intensas como referidas 

por Rosa levam a alterações na pele, mostra a necessidade de ser incluído, como parte do 

arsenal característico da assistência à saúde, no caso da hanseníase, cremes específicos 

para o cuidado com a pele. 
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No caso de Silmara, que não possui marcas no corpo, segundo seu depoimento, 

podemos observar as implicações do tratamento da hanseníase, por alguns medicamentos, 

que acarretam uma alteração significativa da pele, em termos de sua aparência. Também 

o ressecamento da pele que causa, notadamente no caso dos pés, rachaduras que 

demandam cuidados constantes e específicos à base de óleos e cremes. 

No relato de Lindalva, abaixo, podemos observar como cremes não somente são 

recomendados pelos profissionais de saúde, mas, igualmente, fornecidos como parte do 

tratamento e cuidado com a pele. 

Ah, eu me cuido muito, passo tudo, fala [refere-se à orientação] que tem 

passar esse creme aqui, eu passo,  me lambuzo, as mulher aqui [do Serviço 

de Saúde] até fala, fulana, tu já acabo com o seu creme? Eu digo, já, gosto 

de ficar cheirosa, passa um batom, não to morta. (Lindalva - 52 anos, 

diagnóstico há 7 anos, não tem marcas aparentes.) 

Pela narrativa de Lindalva, podemos observar não somente como a recomendação 

recebida do cuidado com a pele é seguida, como a prática de tal cuidado apresenta-se 

como algo prazeroso, relacionado, ao que parece, a uma demonstração da autoestima e 

mesmo vaidade, que mulheres como Lindalva – com diagnóstico da hanseníase há cerca 

de sete anos e sem marcas aparentes – não somente possuem, mas cultivam como 

demonstração do significado que atribuem às suas vidas, a despeito dos problemas 

decorrentes da doença e de seu acompanhamento pós alta que pode perdurar para sempre.  

No cuidado com o corpo, a atenção especial aos pés é uma constante para pessoas 

que tiveram hanseníase, conforme se observa nas falas de Camélia e Ivanilda, abaixo 

apresentadas. 

Ah eu faço tudo que eu acho que, assim, de vez em quando eu to lixando o pé, 

hidratando. Minha filha [que faz] né? Porque eu não consigo abaixar assim 

e lixar o pé. Essas coisas aí, minha filha faz para mim. Eu uso muito óleo 

mineral na pele porque resseca muito a pele depois da doença, resseca 

demais, se a gente não cuidar racha, que sai sangue. (Camélia - 51 anos, 

diagnóstico há 15 anos, sem marcas aparentes.)  

 

Eu uso aquele sebo de carneiro para os pés, é cheirosinho. Esse Nívea aí 

também é um creme muito bom e eu ponho aquele óleo mineral no meio do 

creme também. Tem que estar com os pés bem coisados [cuidados] porque a 
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pele do pé é muito seca, racha que dá no sangue mesmo. Se não cuidar mesmo 

né? (Ivanilda - 47 anos, diagnóstico há 22 anos, com muitas sequelas.) 

De acordo com as narrativas de Camélia e Ivanilda, acima descritas, a atenção 

com os pés ganha expressão, independentemente de as mesmas terem ou não sequelas 

devido à doença e tratamento, tendo em vista as possibilidades de ocorrência, segundo 

ambos os relatos, de rachaduras devido ao ressecamento excessivo da pele, chegando as 

mesmas a causarem sangramento, se não receberem os cuidados recomendados e 

disponíveis com óleos e cremes específicos. 

Vale finalmente observar como o cuidado com o corpo é valorizado por muitas 

das entrevistadas, para além dos problemas com os pés, como bem ilustra a fala de 

Angélica, com diagnóstico de hanseníase há mais de trinta anos, sem a presença de 

sequelas em seu corpo, segundo depoimento. 

Ah minha filha, eu me cuido muito bem, eu tomo três banho num dia, [e uso] 

perfumizinho, desodorantizinho, cremizinho, entendeu? Minhas roupas, tudo 

limpinha, hoje eu vim de sandália porque o danado do cachorro comeu meu 

sapato. (Angélica - 65 anos, diagnóstico há mais de 30 anos, sem sequelas.) 

A expressão de carinho com que Angélica dedica-se ao cuidado com o corpo 

merece destaque, tendo em vista que tal cuidado ganha expressão não somente na menção 

à higiene com o corpo quando refere aos três banhos diários que toma, mas igualmente à 

valorização que revela dar ao uso de cremes, desodorantes e perfumes, todos estes 

referidos no diminutivo – perfumizinho, desodorantizinho, cremezinho – , buscando 

inclusive confirmação sobre o entendimento da pesquisadora ao que foi dito, quando a 

interroga com a expressão ‘entendeu ?’; isto além da higiene com a roupa e o cuidado 

com os pés, que manifesta ter, evitando uso de sandálias, ao que parece como estratégia 

de prevenção ao risco de rachaduras nos mesmos, rachaduras essas já  mencionadas por 

Camélia e Ivanilda,  de modo especifico. 

Vale observar igualmente que manter o corpo cheiroso ganha expressão não 

somente como cuidado com o corpo, mas, sobretudo, a exemplo do que parece revelar 

Angélica, como manifestação da autoestima que parece cultivar, ao lado de outras 

entrevistadas que também manifestam, o prazer em usar cremes cheirosos, em falas acima 

apresentadas. Ilustram tal fato notadamente expressões empregadas por Lindalva, quando 

afirma ‘eu digo já, gosto de ficar cheirosa’, assim como a de Ivanilda quando menciona 

“ eu uso aquele sebo de carneiro para os pés, é cheirosinho’. 
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O cuidado especial com o corpo para mulheres que possuem dormência em alguns 

de seus membros pode ser ilustrado, de maneira exemplar, no relato de Guacyra, abaixo 

apresentado.   

Eu cuido muito do meu corpo, tomo banho, passo creme, muito cuidado com 

o fogo, isso aqui tudo é marca de fogo, cicatriz, por que a gente não sente, 

quando vê já se queimou. Os pés têm que ter muito cuidado, porque é 

adormecido, a gente não sente muito, quando tá machucando, quando a gente 

vê já machucou. Aí todo dia eu lavo, passo gaze entre os dedos que são duros, 

deixo bem sequinhos. Compro glicerina, misturo no pantacreme e passo 

todos os dias, pomada aonde precisa de pomada, todos os dias eu olho, para 

ver se está tudo bem, se está tudo certo. É como você cuida de um ovo, para 

não cair, para não quebrar. (Guacyra - 47 anos, diagnóstico há mais de 25 

anos, com sequelas graves e aparentes.) 

Ao lado dos cuidados de higiene com o corpo e hidratação da pele com cremes, já 

mencionados por outras entrevistadas, o relato de Guacyra apresenta a especificidade do 

cuidado com o fogo, no caso das mãos, e do caminhar, no caso dos pés, para mulheres 

cuja falta de sensibilidade coloca tais membros a um risco maior de cicatrizes e marcas, 

por queimaduras, assim como a lesões nos pés, decorrentes de ferimentos não percebidos 

pela falta de sensibilidade nos mesmos. 

A fragilidade com que se reveste um corpo sem sensibilidade em algumas de suas 

partes, ou membros essenciais como as mãos e os pés ganham expressão na referência 

que Guacyra faz à constante e necessária vigilância diária que mantém para ver ‘se tudo 

está bem, se está tudo certo’, com o mesmo, fragilidade essa que representa, de modo 

significativo, na comparação que faz com o cuidado que se deve ter com um ovo, ‘ para 

não cair, para não quebrar’. 

 Nos trechos dos discursos destacados acima, as entrevistadas descrevem uma 

rotina de cuidados notadamente com a pele, assim como de vigilância constante [em 

relação aos seus corpos], como exemplificado mais claramente por Guacyra, mas 

aplicável a todas, já que devido à falta de sensibilidade, pequenos acidentes podem 

ocorrer, podem acontecer.  

Vale observar, conforme referido na introdução deste trabalho, que procedimentos 

de autocuidado e de auto inspeção diária são parte essencial da orientação de profissionais 

de saúde. 
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O corpo marcado pela hanseníase pode ser encarado como a antítese do ideal 

corporal moderno, pelas sequelas que exterioriza e pelo medo do contágio. Os 

significados que entremeiam o discurso sobre a doença podem elucidar não só a 

representação social dessa doença, mas, também, o modo como o corpo é pensado nas 

sociedades contemporâneas (CRUZ, 2007).  

Referindo-se às transformações sofridas pelo corpo doente, FERREIRA (1999) 

afirma que tal processo varia de acordo com o referencial de gênero: a mulher passa da 

representação de um corpo produtor, útil, percebido e belo, para um corpo não produtor, 

inútil, não percebido e feio. No entanto, a utilidade é resgatada pela possibilidade de 

retornar a sua função socialmente valorizada no universo feminino. A beleza e a feiura 

que marcam o feminino do corpo desaparecem no corpo, pois, a feminilidade do seu 

corpo, perdida no estado de doença, ressurge com a possibilidade de cuidados de si e dos 

outros, entendido como família e o lar. 

Assim sendo, situa-se o corpo feminino com alterações corporais pela hanseníase 

como um construto biológico, histórico, social e cultural, produzido e reproduzido de 

múltiplas formas em tempos e lugares diferentes (ANDRADE, 2003) e, portanto, fonte 

de significações e representações no imaginário social feminino que podem implicar no 

cuidado de si (MARZANO-PARIZOLI, 2004).  

As representações das entrevistadas sobre a subjetividade de ter um corpo alterado 

pela hanseníase, e o reconhecimento de suas representações que englobam 

comportamentos, sensações e expressões corporais geram cuidados de si e consciência de 

que as lesões sociais são também físicas.  

 

6.2.4 - Processo de alta e os significados da cura da hanseníase  

 

 6.2.4.1- A crença na cura e seus indicadores  

Tradicionalmente a hanseníase era uma doença incurável, mas atualmente, com o 

avanço dos processos medicamentosos, a cura da hanseníase é uma realidade existente. 

Durante as entrevistas apenas quatro mulheres fazem referência a ela e se consideram 

curadas. Apontam indicadores para justificar essa posição, dor, sequelas e reações tanto 

para se afirmar como para a negativa.  
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  6.2.4.1.1- A pele como indicador de cura 

 

Nessa categoria inscrevem-se as falas referentes aos processos de alta e cura, que 

se entremeiam no decorrer das histórias das entrevistadas Verônica e Lindalva, que 

parecem colocar como melhor evidência para acreditarem nas suas curas, atestadas pelos 

médicos, a ausência de problemas na pele.  

Eu senti as pernas doendo e depois uns caroços, foi só um caroço. Aí eu fiz 

os exames e constatou, aí tomei os remédios né? Aí eu tava tratando contra 

as reações você vê como minha perna tá? Tomei muita predinisona, tomei 

demais. A médica disse que foi por causa da predinisona que eu tomei que eu 

to assim, que eu to tendo reação. Olha como está minha mão, isso dói, o 

nervo, ó! Aí tomei de novo aqueles outros comprimidos né? Que a gente toma, 

talidomida eu tomei demais também, aquele que a gente toma que mancha a 

gente. Ó como está manchado ainda, aqueles pretinhos [PQT].... Tem mais 

ou menos uns 8 anos, fiz um ano de tratamento. Aí passo um tempo sem e 

depois veio a reação. Eu vou consulto com a médica e depois passa 

predinisona e eu tomo, mas continua a minha mão desse jeito…. Tive alta, os 

médicos fala que eu não tenho mais, que isso aqui é reação, sequela. Mas eu 

sinto muita dor, nas articulação. Os médicos disse que eu tô [curada] e eu 

acho. Eu acho, né? Tenho fé em Deus, eu me sinto que eu to curada.... A 

reação faz uns 4 meses, meu filho falou vou marcar um médico particular 

para você. Aí a médica pediu uns exames e eu ainda vou fazer. Ai to aí mas 

sinto muitas dores, nas juntas.... Eu to pra consultar com a medica 

dermatologista. Eu vou levar os exames e vou ver o que ela vai passar pra 

mim. Já fiz cirurgia no dedo e até hoje ele não é bom. Teve encurtamento de 

um pedaço, fico podre.... Eu trabalhava e depois aposentei por invalidez, mas 

eu queria, não aguentava mais. (Verônica - 60 anos, diagnóstico há 8 anos, 

com sequelas aparentes.) 

 

.... Aí agora, falou [médico] que posso parar de tomar o remédio, já tomei 

tudo e vo ter que fazer uns testes pra ver se tem sensibilidade. Aí não deu 

nada, graças a Deus. Acho que tô sim [curada], acho sim. É bom, poder 

pensar que estou livre dessa doença. Queria que a minha pele ficasse normal 

pra me sentir curada. Aí seria 100%. Mas eu aprendi muitas coisas. Sou uma 

pessoa muito melhor, você acha que vai morrer. Por que eu fiquei 

desesperada, achei que ia mesmo morrer, aí pensei, não posso morrer, quero 

viver, quero ver coisas bonitas nesse mundo de Deus. (Lindalva - 52 anos, 

diagnóstico há 7 anos, não tem marcas aparentes.) 
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Nos excertos dos discursos acima apresentados, as entrevistadas descrevem como 

acreditam na cura, citando outros indicadores dessa condição. Dentre eles, o mais citado 

é a pele, referindo as reações como sendo o seu problema atual, e não mais a doença em 

si. No entanto, é interessante observar que ao falarem de suas curas usam expressões 

como “eu acho”, “tenho fé em Deus”, ao lado de outras como, “sinto que estou curada”, 

ou ainda, “é bom pensar que estou livre dessa doença”.  

 

6.2.4.1.2- Ausência de sequelas corporais como indicador de 

cura 

 

Nessa categoria encontram-se as falas referentes aos processos de alta e cura que 

se entremeiam, no decorrer das histórias das entrevistadas Camélia e Ivanilda, que 

acreditam na cura baseadas na ausência de sequelas corporais, como indicadora do 

processo de cura.  

Eu perdi as forças, perdi a sensibilidade nas minhas mãos. Aí eu cozinho 

assim, mas morro de medo de me queimar, porque quando eu vejo, já foi 

assim, o machucado já. Às vezes eu vejo aquela marca e penso, o que foi isso, 

aonde que eu queimei e nem sei..., mas eu fico assim na base do remédio, 

porque se parar é pior do que quando eu tava com a doença. A reação é pior 

do que a doença então tem que tá direto, vou no médico de 3 em 3 meses. 

Tem que está assim. Não tive alta, eu continuei porque ficou a sequela. 

Comecei a voltar de mês em mês, depois, agora de 3 em 3 meses. Eles nunca 

me deram alta porque eu to sempre sentindo... Assim, da doença deu né? Da 

doença sim. Da doença eu to curada, mas a sequela ficou, que é a reação. 

Da doença eu to curada, eu sei que tô. Mas, sinceramente, às vezes eu acho 

que não.... Eu tento levar para o outro lado, assim, porque eu sinto assim, é 

uma doença terrível, cruel, mas quando a pessoa faz o tratamento é difícil 

saber que alguém morreu de hanseníase. Porque aí eu levo para esse lado 

assim, tem outras doenças piores, aí me ajuda a suportar. Eu tava assim, aí 

tomo o remédio e vai levando... Parei de trabalhar, parei, não consegui mais 

trabalhar. De jeito nenhum, trabalhava de diarista, daí hoje eu não consigo 

limpar nem minha casa. (Camélia - 51 anos, diagnóstico há 15 anos, sem 

marcas aparentes.) 

 

Tem muito tempo, a reação né? Tem dia que eu to bem, tem dia que eu to bem 

ruim. Desde 1993, terminei o tratamento em 1995. Mas aí de 3 em 3 mês de 

4 em 4 mês eu to lá no HUB com a consulta de rotina, né? E é desse jeito. Já 

passei 8 mês sem bebe remédio, mas passa assim. Quando o tempo muda, aí 



79 
 

eu sinto dor, mais assim nas perna assim, e as pernas são dormente o tempo 

todo, olha o sapato que eu to usando. E hoje é só sequela, não tenho o 

problema de hanseníase mais não. Mas a neurite ataca as perna o tempo 

todo. Eu acho, tem muita essa ignorância que não ta curado, que esse trem 

não tem cura, eu creio que tem cura.... Eu fico até um mês dois mês sem tomar 

remédio, mas depois ataca tudo. É febre, os pés começa a doer tudo. É tudo 

reação da hanseníase. Essa mão, o doutor lá queria operar, eu que não 

deixei. Eu tava vendo o pessoal lá porque ele não é normal, tava vendo como 

fica? É dormente mesmo, deixa quieto, eles operam esse pé aqui, aí fico esse 

dedo aí com uma ulcera perfurando bem esse dedo. Por isso eu uso esse 

sapato especial, até a sandália havaiana machuca e sangra, fica fundo, fundo 

embaixo do pé. Aí eu não deixei operar não, se eu lado não ficou bom o outro 

também não vai ficar. Eu sou aposentada aí eu faço outras coisas para não 

ficar parada de tudo. Por que tem família para conviver, o salário é pouco. 

Fiquei seis anos encostada pelo INSS e aí aposentei... (Ivanilda - 47 anos, 

diagnóstico há 22 anos, com muitas sequelas.) 

Dentre as mulheres que referem estar curadas, devido a informação médica 

recebida e alta do tratamento específico para a hanseníase, mais uma vez surge na fala de 

outra das entrevistadas, Verônica e Lindalva, apresentadas anteriormente, a referência à 

questão das sequelas decorrentes da doença, notadamente aquelas que apresentam 

limitação para as atividades domésticas diárias, com a perda da sensibilidade das mãos, 

como referida por Camélia, em seu depoimento acima apresentado.  

Diante disso, pode-se observar uma dada ambiguidade nos relatos, uma vez que a 

cura é retratada, nas passa igualmente a ser negada ou relativizada, conforme bem 

exemplificada na seguinte afirmação de Camélia: “Da doença eu tô curada, mas a 

sequela ficou, que é a reação. Da doença eu tô curada, mas sinceramente, às vezes eu 

acho que não.”  

Muito embora para ser considerada curada deve existir necessariamente a alta do 

tratamento da hanseníase, Camélia não considera que teve alta quando afirma: “Não tive 

alta, eu continuei porque fiquei com sequela. ” 

Em relação à Ivanilda, podemos observar que seu relato difere das três 

entrevistadas antes referidas. Isso porque a despeito das sequelas e reações levarem 

sistematicamente Ivanilda a fazer acompanhamento no serviço de saúde, devido a 

dormência em partes do corpo e dores frequentes, trata-se da única das entrevistadas que 

não hesita, ou oscila, em afirmar-se curada da hanseníase, tendo em vista as seguintes 

afirmações que fez: “hoje é só sequela, não tenho o problema da hanseníase mais não”, 
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“eu acho, tem muita essa ignorância que não tá curado, que esse trem não tem cura, eu 

creio que tem cura.” 

No entanto, importante destacar o fato de que dentre as quinze mulheres 

entrevistadas, somente quatro delas relatam a crença na cura da hanseníase, sendo um 

importante desafio ao tipo de atendimento que se processa nos serviços de saúde em geral, 

e notadamente em relação ao próprio atendimento especializado, tendo em vista que a 

cura da hanseníase é uma das grandes conquistas da área.  

 

 6.2.4.2- A descrença na cura 

 

Em contraponto ao apresentado o item 6.2.4.1, a descrença no processo de 

melhora das entrevistadas é a realidade apresentada por onze delas. A despeito dos 

avanços tecnológicos, os processos que ainda restam para as mesmas (como dor, sequelas, 

reações, além de estigmatização) as colocam em dúvida sobre a eficácia do seu 

tratamento.  

 

  6.2.4.2.1- Presença de sequelas ou reações como indicador da 

ausência da cura 

 

Nesta categoria são referidas as falas que versam sobre os processos de alta e cura, 

que se entremeiam no decorrer das histórias das entrevistadas Idalci, Dalva, Francisca, 

Sebastiana, Guacyra, Silmara, Isabel, Luciene, Rosa e Graça que não acreditam na cura, 

tendo em vista a presença de sequelas ou reações que, para elas, podem ser consideradas 

numa contraposição às falas anteriores como uma indicação da ausência de cura.  

O povo diz que a hanseníase tem cura, a hanseníase não tem cura, você faz o 

tratamento, alivia, alivia os sintomas, entendeu? Se você procura logo o 

médico, não tem atrofiamento, não tem tantos sintomas, não tem 

determinadas coisas, mas têm as sequelas que você fica para o resto da vida. 

Daqui para cima [aponta para o cotovelo] eu sinto meu braço, mas daqui 

para baixo eu não sinto, eu vou dizer que tem cura? Não tem. Eu não vou 

voltar o que eu era antes. O médico falou para eu operar esse outro braço, 

para que? Se não vi resultado nesse, para que vou operar o outro? (Idalci -

57 anos, diagnóstico há mais de 15 anos sem sequelas aparentes.) 
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Se tivesse feito tudo direito, talvez tinha meus dedos de volta.... Não acho essa 

cura, não porque cada hora que olho que não tenho meus dedo, que fui vendo 

eles aos pouco sumindo, eu fui definhando sabe? A vida nunca mais é a 

mesma. Nem sei se dá para ser porque a gente muda também né? Tem que 

querer lutar, querer ir pra frente, vencer. Quando fui na segunda vez toma os 

remédio de novo, foi nessas coisas que eu pensei, que tinha que ia na fé, que 

minha Nossa Senhora ia me ajuda a ir em frente. Mas aí já tava, assim, como 

você tá vendo né? Os médico disseram que não tenho mais a doença, que 

posso ficar despreocupada, assim, não passo mais para ninguém, mas falar 

que eu não tenho mais? Eu tenho sim, para sempre vou ter. Essas dor que 

tenho, é o que, se não é a danada? (Dalva - 65 anos, diagnóstico há 20 anos, 

com sequelas graves.) 

 

E to com as sequelas, porque as sequelas é para sempre né? Já tomei seis 

meses dentro do hospital tudo, depois saí... (Francisca - 55 anos, diagnóstico 

há 10 anos, com algumas sequelas nas mãos e nos pés.) 

 

Muda a vida da gente, muda tudo. Eu mudei, mudei de lugar, vim para cá, 

para Brasília, por que você nunca deixa de ter Hansen. Tudo, tudo mesmo 

assim né? Tem que tomar os remédios tudo, depois fica com a pele esquisita. 

Isso muda a vida da gente. Tem que ficar indo no médico, vendo se volta o 

caroço... (Sebastiana - 48 anos, diagnóstico há 10 anos, possui algumas 

manchas leves no pescoço.) 

 

Por que o povo fala assim, ah, sara. Não sara, não! Eu acho que não é igual, 

que tem umas que fala assim, você não pode comer isso, aquilo. Eu perguntei 

para médica, ela disse, pimenta e carne de porco, já não gosto mesmo, então 

tudo bem.... Aí o meu tratamento, a única coisa é a sequela desse meu pé, que 

eu sofro, tá vendo, meu dedo, ficou assim, eu perco minha chinela, eu vou 

andando e perco a minha chinela. Nem vejo, eu olho e cadê minha chinela, 

faz é tempo que eu tô sem. (Silmara - 59 anos, diagnóstico há 10 anos, sem 

marcas.) 

 

E fala assim, alta... parece que tudo volta ao normal... mas não, sempre vai 

ser assim, tenho Hansen, tive hansen ...não muda. Sempre vou ver ex- 

hanseniana ou ex-paciente. Muda sim... muda a vida toda...você tem que ser 

forte, muito forte se não, não aguenta. (Isabel - 53 anos, diagnóstico há 12 

anos, sem marcas.) 
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Deficiente dos pés, depois dos tratamentos, fiz os tratamentos tudo, passei 4 

anos sem ir no médico, por que achei que já tava boa, não sentia nada, só 

que não. Tinha que ficar voltando, tinha uma dor no dedo, tem que voltar, 

qualquer coisa tem que voltar, aí com quatro anos eu voltei. Aí tava com o 

dedo do pé torto, com calo, abrindo machucado aí por aí foi indo, e só é 

reação, é reação, que reação que eu não sei. Quer dizer, no meu caso se 

tivesse cuidado desde o tempo da manchinha não tava do jeito que eu tô 

agora, com essas reação, aí pronto, voltei para o HUB, aí tenho consulta 

direto, mês que vem mesmo eu tenho consulta, só reação, reação, até mandei 

fazer de novo uma biópsia para ver se era Hansen, mas não dá nada. Aí para 

reação normalmente dá um antibiótico, já fiz cirurgia nos dois pés, aí vem 

problema nas veias, do final do ano passado para cá deu diabete, esse tipo 

de coisa, acho que através do remédio vai dando esse tipo de coisa, problema 

de vista, aí eles vão dando remédio para tratar o que a gente está sentindo 

na hora. A tal sequela que não acaba nunca. Não acaba nunca. Só que assim, 

a bondade é que é só pra gente, não passa para ninguém, o sofrimento é só 

da gente, tratado não corre perigo, mas dizer que não sente nada é muito 

difícil, é bem difícil, por que quando não é uma dor no dedo, é uma dor no 

pé, agora eu tô inchando isso aqui, [aponta o antebraço] daqui para cá, eu 

faço crochet, eu tô até parando de fazer, por que incha os braços, eu mexo 

com o artesanato, aí eu to parando de fazer. E a vida da gente é assim, tem 

dia que a gente anda, como é no meu caso né, tem dia que tá andando melhor, 

tem que por sapato feio que é o que cabe, tem dia que o pé está dessa grossura 

não entra na sandália, tem que colocar o que entra, eu tenho sapato 

ortopédico, mas não tô podendo calçar, e a vida da gente é assim, um dia 

melhor, um dia pior... O problema, disse que tratou, disse que tratou. Mas 

essa sequela é o que eu disse que não acaba nunca. Tive alta mais de quinze 

anos, é que nem eu to te falando, ela [a hanseníase] é curada, por que não 

passa, mas esse sofrimento da sequela a gente fica com ele para toda a vida, 

o sofrimento, toda a vida, mas não passa para ninguém, é só meu. Uma filha 

que eu tratei dela, ela tinha uns 10, 11 anos e hoje ela tem 29 anos e graças 

a Deus hoje ela não tem nada não. Mas eu cuidei dela, eu cuidei. Se tivesse 

cuidada, talvez não tivesse ficado com a sequela, mas como não cuidei, então 

fica com a sequela toda a vida. (Guacyra - 47 anos, diagnóstico há mais de 

25 anos, com sequelas graves e aparentes.) 

 

E hoje to fazendo o retratamento já 4 vezes. Então para mim é uma doença 

muito difícil, as pessoas falam ah, tem cura! Eu nem acredito que tem né? 

Por que desde 2000 que eu nunca mais sei o que é saúde.... Mas graças a 

Deus, na minha família, ninguém nunca teve, minhas filhas, porque é uma 

doença muito difícil.... É uma doença muito difícil. Eu não acredito que tenha 

cura por que você luta quinze anos com uma coisa, você toma aquele 

medicamento todos os dias, e que as coisas não melhora, se melhora uma 
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coisa outra, você já sente que não tá bem, pior né? Igual o caso da minha 

pele, a minha pele era bem não tinha uma manchinha assim, hoje eu vejo a 

minha pele toda acabada, então é muito difícil. (Rosa - 48 anos, diagnóstico 

há 15 anos, com sequelas graves.) 

 

A gente tem alta, mas assim, meio que todo mundo diz a gente, o médico 

mesmo diz, vocês vão fazer o tratamento. A hanseníase tem cura, mas eu acho 

que não tem não, tem não, não tem porque dá certo tempo, aquilo, aquilo dá 

uma reação, eu vou acabar tendo uma reação. Até hoje, acho que o pior da 

hanseníase pra mim é essa reação. Tem dia que o corpo tá todo dolorido, as 

mão não pode a gente tocar, pegar em nada que as mão tá caindo, nas panela, 

então, eu tenho medo de ir lá pro fogo, mexer com comida, esquecer e meter 

até as mão dentro das panela, achando que eu tô com a colher. É assim, aí 

vai, com certo tempo, aí quando dá com o tempo e ai sim, a gente vai 

melhorando, ai pronto a gente fica com mão normal, aí quando dá a febre, a 

raiva, cai tudo de novo e assim a gente vai tocando. É o jeito, fazer o quê, 

né?... Continua pra mim continua na mesma, quer dizer assim, de você ir lá, 

de você ter o compromisso de você ir no medico de oito em oito dia, toda 

quarta você tá lá, como se fosse, digamos que você toma café todo dia, né? 

Que a gente tem de tomar café, todo dia, esse tratamento é assim, toda 

quarta-feira você tem que tá lá. É um compromisso, você não faz 

compromisso com ninguém, seu compromisso é só lá.... (Graça - 67 anos, 

diagnóstico há mais de 15 anos sem sequelas aparentes.)  

Nos discursos destacados, as entrevistadas relatam o porquê não acreditam estar 

curadas, apontando as sequelas e reações que possuem como indicadores dessa condição. 

Referem situações em que as reações são dominantes no seu cotidiano justificando, com 

isso, a sua descrença na cura. Nesse sentido, ganha expressão a seguinte afirmação de 

Graça: “Pior da hanseníase pra mim é essa reação.” 

No geral, o que podemos destacar como relevante nos discursos dessas mulheres 

que não acreditam na cura da hanseníase relaciona-se no primeiro momento, ao que 

parece, ao fato de que a necessidade de controle das sequelas ou reações decorrentes da 

hanseníase traz, nos próprios corpos das mesmas, a imagem da própria doença 

representando, no caso a ideia da possível cura, tão somente a vantagem da não 

transmissão, muito embora sem visibilidade para os outros com quem convive, conforme 

relatos de Dalva e Guacyra. 

Nesse sentido, a alta como indicador de cura não ganha expressão nas falas das 

mulheres, tendo em vista notadamente a necessidade de controle, que passaria a 
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representar, ao que parece, a própria continuação do tratamento da doença, concebido 

como um tratamento eterno que passa a caracterizar a nova condição de vida da mulher. 

Daí a ideia presente, que pode ser observada em alguns relatos das mulheres e 

claramente expressado por Isabel, de que nada voltará ao normal, como ocorre nos casos 

de muitas doenças, porque o que muda não é a condição de saúde, mas a própria vida que 

será contida nos limites de uma doença que deixa marcas, de diferentes naturezas. 

Isso porque, conforme expressa Isabel, estarão vivenciando sempre a condição de 

ex-hanseniana ou de ex-paciente, fato que podemos interpretar como imprimindo-lhes 

uma identidade fixa, estigmatizadora, que não mudará nunca, conforme ilustra a própria 

fala expressa de Isabel, que retomaremos a seguir: “E fala assim, alta... parece que tudo 

volta ao normal..., mas não, sempre vai ser assim, tenho Hansen, tive hansen ...não muda. 

Sempre vou ser ex- hanseniana ou ex-paciente. Muda sim... muda a vida toda...você tem 

que ser forte, muito forte se não, não aguenta. (Isabel - 53 anos, diagnóstico há 12 anos, 

sem marcas.)  

Assim, na exemplar fala de Isabel, o que mudaria não seria a condição da doença 

em si, mas as condições de vida das mulheres frente à ocorrência da doença que, mesmo 

sendo passado, continua presente, em seus corpos e mentes, nas sequelas e reações, ideia 

essa compartilhada por outras entrevistadas como Idalci, Sebastiana, Dalva, Francisca e 

Guacyra a convivência com tais sequelas e reações como algo para sempre, eterno em 

suas vidas.  

Segundo SARTI (2010) a doença faz parte da vida, é um modo de estar na vida. 

Ela exprime outro modo de viver. Institui, portanto, uma diferença: Não existe fato que 

seja normal ou patológico em si. A anomalia e a mutação não são em si mesmas 

patológicas. Elas exprimem outras formas de vida possíveis. É a afirmação de estar doente 

como um novo sentido na vida que a imprime resignificados subjetivos. A mesma autora 

continua, com a ideia de cura que remete a algo inexistente anteriormente à experiência 

da doença, um novo estado fisiológico: “nenhuma cura é uma volta à inocência 

biológica”. Curar é criar para si novas formas de vida, às vezes superiores às antigas. Há 

uma irreversibilidade da normatividade biológica. Na hanseníase, o controle e os 

cuidados com as sequelas podem ser interpretados como a continuidade do tratamento ou 

da própria doença. 
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No decorrer das histórias da entrevistada Angélica entremeiam-se falas referentes 

ao processo de alta e de que não acredita na cura baseadas na presença de dor, como 

transcrita abaixo: 

De lá pra cá é só alegria, como se diz, depois que comecei tomar o remédio, 

é só alegria. Só sinto muita dor, muita dor assim nos ossos, sinto muita dor. 

Tem dia que dá muita câimbra, dores nas pernas de câimbra. Aí a doutora 

fala que não é mais da hanseníase, mas eu acho que seja. Se sabe por que? 

Hanseníase é uma doença que não cura, que não tem cura. Então eu já tomei 

remédio duas vezes, e agora to com o pedido para fazer exame novamente 

para ver se essas manchas no meu corpo que ta aparecendo se é da 

hanseníase ou de outra coisa. Ou se não é, ela disse que não é né? A doutora 

disse que não é, mas não sei não. Para a reação, agora no momento não to 

fazendo tratamento. De vez em quando eu vou lá né? Mas não tem nada, só 

passa assim um remedinho para dor e pronto.... Não acho que to curada, não 

acho, não acho por que eu sinto muita dor, muito cansaço. Ontem mesmo foi 

um dia, tem dias que eu não saio nem da cama. Fico na cama, não tenho 

coragem de fazer nada. Eu não acho que eu to curada não.... Por que eu olho 

no meu corpo eu vejo manchas que não tinha. Que a única que eu tinha 

mesmo, é essa aqui do joelho. Quando é agora, começou a sair de novo. E 

devido a dores que eu sinto, eu não sei doutora se é realmente é da doença 

ou não. Eu acho, no meu ver, no meu crer, o que eu sinto que eu não estou 

curada. Dá para paliar, dá para levar a vida em frente, viver mais um pouco, 

sem a menor dúvida. Mas é que nem diz a história, câncer tem cura? Porque 

isso é um câncer, fala hanseníase, mas hanseníase porque deram um nome 

diferente, um nome mais bonito. Mas que seja, não acredito que seja. Daí se 

não se cuidar, vira lepra, a mulher fede, o homem fede, por que eu, por 

enquanto, não tenho aquele cheiro esquisito por não tenho sequelas, assim, 

feridas, entendeu? Eu não tenho, mas quem tem uma ferida no pé, uma ferida 

na perna, uma ferida na mão, você chega perto você sente aquele aroma 

esquisito. Eu falo logo, não minha filha, isso não é uma doença que cura, 

quando você descobre não fica sequela igual das pessoas que demoraram 

para fazer o tratamento. Meu irmão, ele demorou para fazer o tratamento, e 

ele é muito seboso, não gosta de muita limpeza e ele envermelhou a perna 

dele, tava virando uma ferida se eu não chego na casa dele, hoje taria com a 

perna comida, entendeu? (Angélica - 65 anos, diagnóstico há mais de 30 

anos, sem sequelas.) 

 

Conforme descritos acima, esses trechos de discursos destacados, as entrevistadas 

contam como não creem na cura por conta da dor que sentem. A dor como imperialismo 

de ações da sua vivência justifica acreditar que não está curada.  
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SARTI (2001) descreve que o lugar social do sujeito qualifica a sua dor e 

determina a reação do outro em face da sua dor. Nas distinções de classe social, o 

sofrimento e o sentimento da dor dos despossuídos aparecem como “naturais”. Esta 

concepção é interiorizada, tornando difícil, para os socialmente desfavorecidos, conceber, 

para si, a ideia de bem-estar, suposto atributo da classe dominante. Esta auto-

desvalorização, um dos mais perversos efeitos da desigualdade social.  

As percepções aqui relatadas pelas participantes estabelecem uma relação entre a 

ordem biológica e social da doença, em torno do processo de alta e cura.  

FOUCAULT (1979) em Microfísica do Poder9  teoriza sobre a eliminação da 

doença como o nascimento da saúde, para a medicina moderna. A saúde passará a ser 

vista não como afirmação da vida, mas como ausência de uma patologia. A “cura” será 

substituída pela cessação de sintomas, sobretudo dos sintomas principais, ou “chave” de 

uma doença.  

Em O Poder Psiquiátrico, FOUCAULT (1973) descreve como condição, para a 

cura permanente, a própria operação terapêutica. Essa transformação, a partir do qual 

alguém considerado doente deixa de ser doente, só pode ser realizada no interior dessa 

distribuição regrada do poder. Logo, a condição da relação com o objeto e da objetividade 

do conhecimento médico, e a condição da operação terapêutica, são as mesmas: a ordem 

disciplinar.  Ordem disciplinar, que dentro desse contexto se exerce sobre o saber médico 

e o esquema prescritivo de regularidades que inclui o tratamento poliquiometerápico.  

As abordagens apontadas acima colocam a cura apenas assumindo um papel de 

sucesso prático, ou técnico, sem contar com a cura em termos subjetivos pelos sujeitos. 

Nas palavras de AYRES (2001) “O que move o encontro desejante dos sujeitos e seu 

mundo não se traduz de modo restrito ao êxito técnico, mas refere-se a um sucesso, a uma 

situação que se traduz por felicidade, o que abarca também, e especialmente, dimensões 

éticas e estéticas.”. Para as nossas entrevistadas, a tradução de alta em cura e felicidade 

parece algo que não existe.  

 

 

 

 

9  Grifos da autora. 
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6.2.4. 3 - Estigmas e Preconceitos como representação da lesão social  

 

A fala de Rosa, 48 anos, abaixo apresentada, pode ser considerado narrativa 

exemplar, porque é ilustradora das possíveis relações entre a não crença na cura, por parte 

da maioria de nossas entrevistadas, e a presença dessa mesma concepção em relação às 

pessoas em geral. Isto tendo em vista que tal crença é reveladora de que a questão do 

estigma e do preconceito em relação à hanseníase permanece no imaginário social de 

maneira ainda milenar, ignorando avanços científicos e conquistas sociais quanto ao 

tratamento ambulatorial e a alta por cura alcançadas. Teimando, assim, em persistir como 

uma marca discriminadora e segregadora, que passa a assumir o significado de uma lesão 

social que foi e continua sendo incorporada e arraigada no imaginário de todos, quer 

sejam sãos, doentes ou ex-doentes, sem perspectivas aparentes de mudança. 

E ainda tem o preconceito, as pessoas fala: ah tem hanseníase! E as vezes as 

pessoas se afastam, por que é uma doença difícil. Aconteceu muito comigo, 

eu tinha muitas amigas, quando descobriu que eu tinha hanseníase todo 

mundo se afastou. Aí eu tava comentando com a minha médica, aí ela falou: 

ah, porque essas pessoas não entendem, por que depois que você passa a se 

tratar você não pega mais em ninguém. Mas as pessoas não entende isso, né? 

Você tem que ficar assim, se isolar de todo mundo, hoje eu nem saio de casa. 

Aí minha filha fala, mãe, quem bota o preconceito é a pessoa mesmo. Mas eu 

falei: mas é ruim, você tem que andar o tempo inteiro de vestido de calça, 

vestido de uma blusa de manga comprida mesmo que esteja calor né? Porque 

as pessoas vê e diz, o que que é isso? Aí até você se explica né? Então é muito 

difícil eu saí de casa. Eu parei de trabalhar por causa da doença, por causa 

do remédio também muito forte, deu várias lesões na minha coluna né? Eu 

não aguento mais trabalha e se as pessoas souber que teve essa doença as 

pessoas jamais vão contrata né? Então é bem difícil, hoje eu não trabalho 

mais fico só em casa mesmo.... Por que para mim meu mundo tinha acabado, 

não precisava mais viver, por que não tinha mais força para nada. Por que 

o pior para mim ainda é o preconceito. Quando eu internava, que eu tinha 

meus filhos pequenos, aí minhas amigas perguntava pra meu filho, e ele 

falava ah, minha mãe tá com uma doença assim. E elas sumiam, nem no 

telefone se fala mais. Porque hoje tem preconceito para tudo, imagina para 

doença né? Porque cor, Deus deixou cada um do jeito que ele quis. E as 

pessoas ter uma doença ali e as pessoas acha que pega, é muito difícil. Desse 

tempo que eu voltei do Nordeste, eu não voltei mais lá, por que minha família 

ninguém tem. Às vezes fica falando, por que você tem se a família não tem? 

São nove irmãos e ninguém tem. Aí como eu vou explicar, se nem eu sei como 

aconteceu. (Rosa - 48 anos, diagnóstico há 15 anos, com sequelas graves.) 
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Além do próprio sofrimento, pelas graves sequelas que geram dores constantes e 

limitações, o sofrimento psíquico se instaura para Rosa notadamente pelo preconceito e 

estigma social condenando-a, para preservar-se, ao isolamento no espaço da casa, se 

privando do mundo público das relações sociais e do direito a uma sociabilidade que lhe 

é negada. 

O relato abaixo de Luciene apresenta-se como característico do que representou, 

para uma pessoa, vivenciar o estigma e preconceito em relação à hanseníase, no século 

passado, que impunha aos doentes, independentemente da idade, o isolamento em 

colônias ou instituições destinadas ao confinamento de doentes notadamente até os anos 

sessenta. 

É bom você nunca pensar o que é aquilo, ta? Eu tinha uns 9 anos mais ou 

menos, naquela época só sabia doença do sangue, morava na roça, a gente 

tinha um sitio, por que começou a sair caroço nas pernas, no nariz, nas 

orelhas, e envermelhar tudo. Lá no mato [campo], eles falavam ah passou na 

urtiga, e depois começou a imaginar que podia a ser aquela doença ruim. Aí 

pronto. [As pessoas] mudaram o caminho, nem entrava para conversar com 

a gente, fizeram um caminho lá por cima para não conversar com a gente. Aí 

um fazendeiro, não sei de onde, fico sabendo daquilo tudo, e levou um 

médico, não sei de onde, isso foi em 56 [1956], aí o médico foi em casa, me 

levou no quintal, encostou em mim, conversou comigo, e eu achei aquilo tão 

estranho porque Deus me livre algum encostar em mim, ninguém. Esse 

médico pegou na minha orelha, pegou a minha boca sim, viu que tinha muito 

caroço aqui dentro, aí me deu uns remédios, só ia falhar sábado e domingo, 

e marcou o dia de ir buscar [o remédio]. Isso foi em janeiro de 56 [1956] e 

quando foi no dia marcado nós fomos na casa desse fazendeiro [de carro], 

hoje nós chamamos de ambulância, mas naquele tempo nós chamava de 

onça, era um carro preto fechado, e levou 3, eu e dois de outra comunidade, 

para Goiânia, uma pessoa que nunca tinha visto uma cidade, sair daqui, de 

pai, de mãe, da minha família. O meu pai quando ficou sabendo disso, [da 

hanseníase] ele se mandou no mundo, não quis saber. E eu ali, com as freiras, 

e as freiras são muito rígidas, aí fui para ala das meninas, comecei a estudar, 

isso foi em julho, e foi assim muito bom, até que mudei para o pavilhão das 

moças e me casei... (Luciene - 70 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, 

com reações hansênicas fortes) 

 

Como podemos observar, a narrativa de Luciene é ilustrativa da forte conotação 

pejorativa que a hanseníase adquire nesse período, o que impedia que o próprio nome da 

doença, conhecido popularmente como lepra, fosse pronunciado pelas pessoas, que 
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sofriam o preconceito e estigma notadamente pelo surgimento de seus sintomas, 

caracterizados pelas típicas marcas e lesões no corpo. 

Se o estigma e preconceito se apresentavam, à época, como representantes de uma 

interdição da sociabilidade na vida de pessoas, como exemplifica o relato dessa nossa 

entrevistada, tal fato ocorria igualmente no meio familiar pelo medo, ao que parece, da 

transmissão da doença, chegando a levar doentes e também familiares ao abandono, como 

relata o caso de Luciene em relação à fuga de seu pai, quando soube do diagnóstico da 

enfermidade. Desse modo, a hanseníase passava a estigmatizar não somente o doente, 

mas toda a família, como revela esse relato de nossa entrevistada, assim como o de outras 

mulheres, sujeitos de nossa pesquisa. 

Tampouco o tocar no corpo lesado passava como algo normal, natural ou possível 

no imaginário social daqueles que vivenciaram a doença com o estigma e o preconceito 

introjetados em suas mentes, daí o estranhamento narrado por essa nossa entrevistada em 

relação ao exame físico realizado pelo próprio médico, tendo em vista o diagnóstico da 

doença, que a mesma refere como “aquela doença ruim”.  

Em outro relato dessa mesma entrevistada Luciene, abaixo descrito, pode ser 

desvelado como tal preconceito e estigma leva mulheres, que já se encontram curadas da 

doença, a exemplo de nossas entrevistadas, a ocultarem a vivência das mesmas em relação 

à doença, tendo em vista garantir, ao que parece, seus direitos à vida social e ao mundo 

do trabalho. Tal estratégia de ocultamento passa a representar, como considera Luciene, 

a estratégia necessária, na medida em que a alta médica não passaria, perante a sociedade, 

de um simples papel, portanto sem significado algum para promover mudanças na vida 

de pessoas que tiveram hanseníase, porque a alta não seria capaz ou garantia de se romper 

com a secular situação de exclusão a que são relegadas tais pessoas, conforme ilustra 

fragmento de seu discurso. 

Depois da alta não mudou nada para mim, não.  Porque esse papel, [da alta] 

se for ver, ia até me atrapalhar, eu montei um salão de costura, você acha 

que se eu mostrasse esse papel, nas burocracia da vida, alguém ia deixar eu 

montar meu salão? Pra trabalhar com gente? De maneira nenhuma, não sei 

nem o que eu fiz com esse papel, se joguei fora, o que eu fiz. Não gosto de 

depender de ninguém, então não é um papel que vai mudar alguma coisa. 

(Luciene - 70 anos, com diagnóstico há mais de 30 anos, com reações 

hansênicas fortes.) 
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Na fala de Sebastiana, abaixo apresentada, o medo de viver uma situação de 

exclusão social e de cidadania, sem direito notadamente a participar do mundo do 

trabalho, ganha igualmente expressão, a exemplo da fala de Luciene. 

Você vive com medo, se alguém sabe, não te dá trabalho, as únicas [pessoas] 

que sabe é aqui no GAMAH. (Sebastiana - 48 anos, diagnóstico há 10 anos, 

possui algumas manchas leves no pescoço.) 

 

No relato de Francisca, podemos observar como o estigma e o preconceito se 

apresenta, no mundo do trabalho, para pessoas que revelam sua condição por sequelas no 

próprio corpo, como nossa entrevistada, que ao ser dispensada de dois empregos e sem 

direito ao próprio salário em um terceiro, teve que resignar-se a trilhar o único caminho 

destinado à mesma: ir para os cuidados da casa, e viver da assistência social e de doações.   

Eu trabalhava num restaurante, mas fui dispensada porque se você falar que 

você é doente, doente de Hansen, eles não querem você lá, com medo da gente 

tá contaminado e de pegar neles, nos outros, né? Aí tentei em outro 

restaurante, mas foi do mesmo jeito, se você é doente, você deve ficar em 

casa. Aí fui catar papelão, reciclagem, no barracão, aí o cara não quis pagar 

a gente. Aí fui para casa, a gente vive de assistência social, de doação, é um 

sapato, é uma roupa. Eu choro, porque você sabe o que é ter uma doença 

dessa e só usar as coisas que os outros dá. (Francisca - 55 anos, diagnóstico 

há 10 anos, com algumas sequelas nas mãos e nos pés.) 

 

A importância do trabalho como estratégia para a busca de cidadania e, para 

muitos, da própria condição do que se considera desprovida da autonomia e da dignidade 

humana encontra-se presente, de maneira exemplar, na fala acima de Francisca, que se 

viu impelida a viver da assistência social e de doações por não ser aceita por 

empregadores, quando afirma: Eu choro, porque você sabe o que é ter uma doença dessa 

e só usar as coisas que os outros dá. 

O ocultamento público da vivência pregressa da hanseníase, como garantia para 

uma vida livre de preconceitos e estigmas, encontra-se presente, como estratégia 

considerada, ao que parece, eficaz, igualmente na fala de Verônica, que relata nunca ter 

vivenciado tal situação, mas testemunhado o depoimento de pessoas amigas, o que 

considera ser algo “muito triste”. 

Eu quase não falo para as pessoas que eu tive hanseníase por que eu não 

gosto, eu falo que é diabete. Porque não tem pessoa que tem preconceito? 

Nossa mãe! Mas eu nunca passei, graças a Deus. Mas eu tenho amigas que 

tem hanseníase e fala, fala para mim. É muito triste. (Verônica - 60 anos, 

diagnóstico há 8 anos, com sequelas aparentes.) 
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Finalmente, a narrativa de Isabel, que ao comparar a Hanseníase com outras 

doenças aponta para o fato de como estigma e preconceito não possibilitam que a mesma 

seja considerada uma doença curável, não transmissível, mas um ‘castigo’ que marca, em 

definitivo, o passado, presente e futuro das pessoas que a vivenciaram como uma lesão 

social impossível de ser eliminada no imaginário presente de nossa sociedade. 

Se é uma coisa [doença] assim, mais fácil, tipo câncer, todo mundo fica 

[falando], coitada tem câncer, vai passar. Mas Hansen fica uma coisa, ah tem 

Hansen, é um castigo. (Isabel - 53 anos, diagnóstico há 12 anos, sem marcas.) 

 

Conforme podemos observar nas falas de algumas entrevistadas, a vivência das 

mulheres em relação à hanseníase é cercada por episódios de sofrimentos em relação a 

estigmas e preconceitos que as segregam do meio social mais amplo, impelindo-as ao 

próprio isolacionismo no espaço da casa e à exclusão social. O uso de situações do 

cotidiano para relatar tais vivências aponta para condições a serem enfrentadas pelas 

mesmas.  

GOFFMAN (1988) refere que os gregos tinham muito conhecimento sobre 

recursos visuais e criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os 

quais se preocupavam a evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status 

moral de quem os apresentava. Também segundo (GOFFMAN, 1993), atualmente, o 

termo é amplamente usado de maneira semelhante ao sentido literal original, contudo é 

mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal. Traduz, essencialmente, 

a deterioração da imagem, com consequente rejeição social à marca que passa a 

identificar essa pessoa: sua deformidade e mutilações.   

Ainda de acordo com GOFFMAN (1988), com o tempo a representação da lepra 

auferiu significados bem mais conotativos, passando a reunir mais valores do que a 

própria sintomatologia da doença. Em especial, esse fato ocorre pela abordagem nos 

textos bíblicos, que suscita pensamentos místicos acerca da doença: o termo bíblico é 

utilizado para denominar não só alterações na pele, mas, sobretudo, impurezas na alma, 

pecados morais e castigos divinos. 

FOUCAULT (1993, p. 35) refere-se ao doente de lepra, o “leproso”, como o 

“habitante simbólico do espaço da exclusão”. A noção de impureza se remete para a 

relação entre ordem e desordem, para o que “não pode ser incluído se se quiser manter 

esta ou aquela ordem”. O corpo, marcado pela hanseníase, pode ser encarado como a 

antítese do ideal corporal moderno, pelas múltiplas sequelas incapacitantes que exibe e 
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pela ameaça que representa por via do contágio. Os significados que permeiam o discurso 

midiático sobre a lepra podem esclarecer não apenas a representação social desta doença, 

mas também o modo como o corpo é imaginado nas sociedades contemporâneas. 

As entrevistadas narram situações do seu cotidiano que as expõe como vítimas de 

preconceitos por lesões e marcas que permanecem em seus corpos, a despeito da cura da 

doença atestada pela alta programática. Esses exemplos que são lesões sociais 

vivenciadas por elas, e durante a entrevista, as colocas em frágil momento de relato, 

evidenciando a riqueza da entrevista. Além de ilustrar a natureza do termo que se coloca, 

lesão fazendo alusão a cicatrizes deixadas pela hanseníase, porém no contexto social.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao findar este trabalho, trago algumas reflexões sobre os resultados apresentados 

para posteriores desdobramentos.  

A primeira delas trata sobre a questão do diagnóstico da hanseníase e a inserção 

da doença na vida dessas mulheres, os primeiros sintomas abarcam questões físicas, como 

a dor que é um indicador muito presente, as manchas epidérmicas que também é um 

sintoma esperado, mas o interessante notar que os primeiros sintomas também abarcam 

questões emocionais como a doença sinonimamente ser apontada como castigo divino, 

ou ainda, coisas da idade. Entretanto, esses aspectos que no primeiro momento podem 

não ser relacionados a nenhuma patologia, podem atrasar o diagnóstico da hanseníase, 

agravando o quadro clínico das pacientes.  

A hanseníase desencadeia vários problemas que aparecem antes mesmo de seu 

diagnóstico definitivo, os quais decorrem dos comprometimentos dermatológicos e das 

manifestações neurológicas que comprometem a capacidade laboral. Quando se revela o 

nome da doença ocorre um impacto no convívio familiar e a intensidade desse impacto 

está intimamente ligada aos conhecimentos prévios sobre a doença. Trazendo situações 

de estigmas e preconceitos, sendo o exemplo vivido de lesão social.  

As falas das participantes da pesquisa se entremeiam de dor e dúvida, sob o olhar 

atento para o corpo e para que o estigma e o preconceito não se tornem ainda maior, essa 

concepção está intrínseca pelas sequelas que perduram, como se fossem eternas.  

Os relatos são excelentes no sentido de demostrar que elas não acreditam na cura, 

pois não retornam ao grau de normalidade. No entanto, importante o fato de que dentre 

as quinze mulheres entrevistadas, somente quatro delas relatam a crença na cura da 

hanseníase, sendo um importante desafio ao tipo de atendimento que se processa nos 

serviços de saúde em geral, e notadamente em relação ao próprio atendimento 

especializado, tendo em vista que a cura da hanseníase é o grande objetivo.  

O que se pode revisar, é uma contraposição é o quanto a nova forma de vida 

possível para essas mulheres com sequelas e reações, se distancia da cura ou da saúde e 

se aproxima mais da ideia que se permanece diferente e isso não é normal em termos de 

modo de vida. Fato é que, a alta pode significar que há interrupção da cadeia de 

transmissão da hanseníase mesmo que as mulheres entrevistadas sejam atestadas sobre a 

cura da doença, fato que se apura durante as reflexões baseadas no trabalho de campo. 
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Na mesma perspectiva, a reflexão que FOUCAULT (1979) apresenta sobre a 

estrutura da sociedade para o surgimento e manutenção das doenças que por sua vez, 

passam a ser vistas como efeito ou expressão dos costumes e moralidades, ou ainda à 

estrutura de classes. Também apresenta que a medicina social contrariamente à clínica 

não entende que intervenção médica no corpo do indivíduo seja suficiente para 

estabelecer ou restabelecer um estado de saúde comprometido pela estrutura social. A 

ponderação acima serve como base para a reflexão que, no caso da hanseníase, seria a de 

como articular a intervenção de saúde proposta para os doentes considerando outros 

fatores, além dos preconizados.  

A condição social dessas mulheres é fator decisivo na manutenção do estado de 

saúde ou de doença, como demonstrado em vários aspectos analisados, por exemplo, na 

dispensa do emprego por estar doente e então passar a viver de doações, como relatou 

uma das entrevistas. O restabelecimento da vida de outrora não será baseado apenas no 

tratamento medicamentoso, pois a lesão social também ocorreu.  

O encontro com o GAMAH demonstra muita valia, pelas opções que o grupo 

oferece às mulheres, grande parte das suas ações baseadas em assistencialismo, a carência 

é a necessidade de meios de articulação para lidar com aspectos de assistência 

psicológica. Essa ajuda se justifica porque pode-se afirmar na mesma perspectiva, que ser 

portador de hanseníase configura-se numa vivência desencadeante de grande 

vulnerabilidade psicológica não só por se tratar de uma doença potencialmente 

incapacitante, mas, também, porque sua trajetória terapêutica induz, muitas vezes, a 

alterações estigmatizantes na imagem corporal que repercutem na autoestima e na 

identidade dessas mulheres.  

O encaminhamento estaria no planejamento e na programação de políticas 

públicas específicas. Nesse sentido, os programas de saúde específicos criariam 

estratégias para gerar políticas e ações da saúde que permitam aumentar a interação de 

cada indivíduo com a sua equipe de cuidados. Na perspectiva de promoção da saúde como 

o conjunto de atividades realizadas com o propósito de melhorar um estado de saúde 

positivo a busca da integralidade, se levada às últimas consequências, revelaria as 

diferentes iniquidades vividas por cada um dos sujeitos.  

Assim, defenderemos o princípio de equidade e integralidade que implicam, 

necessariamente, em repensarmos aspectos importantes da organização do processo de 

trabalho, da gestão e planejamento e da construção de novos saberes e práticas em saúde. 

Segundo CECILIO (1997), algo que nos permitisse fazer uma mediação entre a 
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incontornável complexidade do conceito de necessidades de saúde e sua compreensão e 

apropriação pelos trabalhadores, visando uma atenção mais humanizada e qualificada. A 

equidade pode ser entendida como a superação de desigualdades que, em determinado 

contexto histórico e social, seriam evitáveis, implicando que necessidades diferenciadas 

da população sejam atendidas por meio de ações governamentais, também diferenciadas. 

Atrelado a esse conceito está o entendimento de que as desigualdades sociais entre as 

pessoas não são dadas ‘naturalmente’, mas sim criadas pelo processo histórico e pelo 

modo de produção e organização da sociedade. Também as duas formas de aferir a não 

equidade seriam a avaliação dos diferentes padrões de saúde e o reconhecimento do 

acesso desigual de segmentos da população aos recursos de cura.  
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ANEXOS  

Anexo I 

 Formulário para notificação no SINAN
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Anexo II 

 Formulário para avaliação do grau de incapacidade 
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Anexo III-  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto: A lesão social da hanseníase em mulheres curadas 

Pesquisador Responsável: Dressiane Zanardi Pereira 

 

Este projeto tem o objetivo de compreender o conceito de cura para ex-pacientes 

hansenianas. Através da trajetória dessas mulheres em relação à doença, entender a esfera 

subjetiva que a cura assume para a hanseníase.  

Para tanto será necessário realizar uma entrevista com ex-pacientes com alta por cura de 

hanseníase e participantes do projeto GAMAH. 

Também é importante citar que durante a execução do projeto a pesquisa pode apresentar 

riscos mínimos ao suscitar sentimentos nas pessoas em relação à doença. Neste caso, no telefone 

(61) 81780294, poderá ser encontrada a pesquisadora para notificação de acontecimentos e 

recebimentos de orientação e/ou atendimento, se necessário.  

Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de:  

1. receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados à pesquisa;  

2. retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo;  

3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à 

privacidade.  

4. Receber uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido. 

5. Em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos  não previstos, procurar esclarecimentos 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – CEP 01246-904, São Paulo, SP- Telefone: (11) 

3061-7779- e-mail: .  

Declaro que concordo em participar desse estudo e que me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer as minhas dúvidas.  

Brasília, _____de_______ de ______.  

Nome do sujeito ou do responsável legal:____________________________________  

Assinatura:_________________________________________________________  

Eu, Dressiane Zanardi Pereira, declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto ao 

participante e/ou responsável.  

___________________________________ Data:___/____/____.  
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Anexo IV 

 

Roteiro temático proposto das entrevistas 

 

Nome: 

Idade: 

Atividade no GAMAH: 

Tempo de diagnóstico: 

 

1-História de vida profissional 

-Como conheceu o projeto? (entrada no GAMAH) 

-Qual a sua atividade no GAMAH?  

-Como era a sua vida profissional antes do GAMAH?  

 

2-Viver com hanseníase 

Desde o diagnóstico até o dia de hoje 

-A notícia 

-Preocupações centrais 

-Rede de familiares e de amizades 

-Momento da cura 

 

3-Relação com a cura 

-Se acha curada? De que maneira? 

-Qual o sentido? 

 

4-Relação com o serviço de saúde 

-O que a senhora gostaria de ter tido na assistência do serviço de saúde? 

-Como foi o tratamento? 

-Fez algum tratamento além do médico?  

-Como acompanhamento psicológico, reabilitação? 

 

5-Vida antes da hanseníase 

-O que a senhora aprendeu com a hanseníase? 
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Anexo V 
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Anexo IV 
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Currículo Lattes Doutoranda 
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Currículo Lattes Orientadora 

 

 


