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Considerações Iniciais

Segundo os informes da Organização Mundial da Saúde (OMS), no início
de 1997 a estimativa de casos de portadores de hanseníase chegava a 1 milhão e
150 mil, e um bilhão de pessoas, ou mais, viviam em regiões endêmicas, expon-
do-se ao risco de contaminação (WHO, 1997). A distribuição geográfica da
doença não seria uniforme entre os países, e nem mesmo entre as comunidades
urbanas e rurais (Opas, 1996).

No início de 1997, existiam oficialmente 888.340 casos notificados de
hanseníase em várias regiões do mundo, assim distribuídos: sudeste da Ásia,
637.413; América, 127.866; África, 82.758; Pacífico ocidental, 26.533; Mediter-
râneo oriental, 13.038; e Europa, 723 (WHO, 1997).

Nas Américas, a prevalência da hanseníase é de 1,63 casos/10.000 habi-
tantes e a maioria dos casos concentra-se nos países da América Latina, reunindo-
se no Brasil 83% dos casos registrados (105.744), números que situam o país em
segundo lugar entre os países do mundo, perdendo somente para a Índia (553.793).
Entretanto, ao se comparar o coeficiente de prevalência, o Brasil mostra 6,6
casos/10.000 habitantes, ao passo que a Índia apresenta 5,9 casos/10.000 habitan-
tes (WHO, 1997).

A tendência crescente da hanseníase no país preocupa as autoridades da OMS,
que, nos últimos anos, vêm dedicando atenção especial à gravidade da situação,
especialmente quando avaliam o coeficiente de detecção e prevalência por regiões.
A região Norte apresenta o maior coeficiente de prevalência, 21,48/10.000 habi-
tantes, ao passo que a região Sul apresenta 3,75/10.000 habitantes, indicando um
comportamento irregular da doença em todo o território nacional (Brasil, 1996).
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O risco específico por idade tem sido relacionado à oportunidade de expo-
sição. Em áreas de alta prevalência, a idade é mais baixa do que em situações de
baixa prevalência; conseqüentemente, os casos novos detectados encontram-se
no grupo etário mais jovem. Segundo Queiroz & Carrasco (1995), há no Brasil
mais de quinhentos mil portadores de hanseníase que se encontram predominan-
temente em idade produtiva, fato que pode influenciar negativamente o traba-
lho, a família e a integração social. Nas macrorregiões Norte e Centro-Oeste,
onde as taxas de detecção são elevadas – de 16 a 20 casos/100.000 habitantes –,
observam-se elevados coeficientes de detecção e maior proporção de casos (de 9
a 15%) no grupo etário de 0 a 14 anos de idade (Glatt & Alvim, 1995).

Apesar dos esforços no sentido de se reduzir a conotação negativa da doen-
ça, há ainda um conjunto de imagens e de idéias acerca da hanseníase que a
representam como uma doença estigmatizante, desencadeando muitas vezes nos
seus portadores novas doenças. Esse fato, associado às precárias condições
socioeconômicas, dificultou o trabalho da eliminação da doença que a OMS pre-
via para o ano 2000.

Durante a 44a Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1991, em Ge-
nebra, estabeleceu-se um compromisso de eliminar a hanseníase como problema
de saúde pública no mundo até o ano 2000. Tratava-se de um desafio para as
autoridades brasileiras, que vêm intensificando suas ações junto aos serviços de
saúde do País. Algumas regiões, no entanto, continuam com sérias dificuldades
para desenvolver o programa de controle e tratamento da hanseníase, sendo ne-
cessário intensificar esforços na luta contra o estigma social e na conscientização
dos profissionais da área da saúde (Nogueira et. al., 1995).

As investigações revelam que a doença continua a incidir em maior pro-
porção entre homens – embora nos últimos anos a diferença entre sexos tenha
diminuído, acometendo mulheres em plena capacidade de reprodução e produ-
ção laboral –, sem, todavia, explorar mais intensamente as diferentes conseqüên-
cias que a hanseníase ocasiona entre eles.

Atualmente se percebe que, junto às investigações nos campos da biolo-
gia, da genética e da imunologia, surgem vários estudos na área das ciências
sociais, buscando compreender os determinantes que afetam os portadores da
doença, bem como os significados culturais que se constroem em torno dessa
realidade. Entre estes estudos, pode-se destacar os de Claro (1995), Gandra (1970),
Queiroz & Puntel (1997).

No âmbito da discussão acerca da determinação social da doença e saúde,
interessa levantar a questão de que as situações vivenciadas pelos portadores de
hanseníase variam segundo o gênero. Já se sabe que não se pode desconsiderar a
variável gênero na prevenção e na intervenção no campo da saúde. A própria
OMS, há alguns anos, promoveu este debate mediante uma publicação científica
(Opas, 1990).
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A presente discussão se baseia na investigação de Oliveira (1995), que
analisou os efeitos sociais da hanseníase em homens e mulheres. Procura-se aqui
articular os dados dessa pesquisa com outros estudos, tendo por base o pressupos-
to de que a hanseníase provoca efeitos diferentes entre os sexos. Com esta pers-
pectiva, procura-se discutir aspectos da hanseníase, utilizando como referencial
de análise questões relacionadas a gênero, e buscando compreender como as pes-
soas vivem a situação da doença nas diferenças biológicas e sociais, bem como no
contexto social que as envolve.

Gramaticalmente, segundo Heilborn (1992), a expressão ‘gênero’ serve para
designar indivíduos de sexos diferentes ou coisas sexuadas. No entanto, como ob-
serva a autora, esta denominação tomou outros foros e, do ponto de vista antropo-
lógico, significa uma construção sociocultural do que é masculino e feminino.

Aborda-se aqui a temática gênero com o pressuposto de que as constru-
ções culturais que ocorrem em seu interior refletem as relações do que é mascu-
lino e feminino para além das diferenças biológicas, uma vez que “o gênero regu-
la não apenas as relações homem-mulher, mas também as relações homem-ho-
mem e mulher-mulher” (Saffioti & Almeida, 1995:197). Gomes (1996) ressalta
que encontra-se implícita no gênero a idéia de relação, “seja entre iguais, seja
entre desiguais”. Assim, é com base na perspectiva relacional que se compreende
a construção do que é ser masculino e feminino.

Tal pano de fundo, em que se travam debates sobre as relações entre gêne-
ro-saúde-doença, situa a discussão que se segue, na qual se procura, em primeiro
lugar, apontar diferenças e pontos em comum entre homens e mulheres portado-
res da hanseníase, estabelecendo um diálogo entre o perfil encontrado por Olivei-
ra (1995) e dados de outros estudos. Em seguida, procura-se situar o cotidiano
desses portadores, influenciado pelo simbolismo que envolve a doença, com des-
taque para aspectos relacionados à sexualidade.

Um Perfil da Hanseníase

O presente perfil, como já mencionado, funda-se na investigação de Oli-
veira (1995). Esta pesquisa efetuou-se durante 1994 e 1995, no município de
Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Brasil. Em dezembro de 1994, havia 649
hansenianos (447 homens e 202 mulheres), em registro ativo, no programa de
controle e tratamento da doença, distribuídos nos serviços de saúde que oferecem
atendimento aos portadores de hanseníase.

Estratificou-se a população de acordo com os critérios de diagnóstico clí-
nico e sexo. Inicialmente se fixou o tamanho da amostra, levando-se em conside-
ração o número de mulheres em registro ativo (202), e a seguir se calculou a
proporção de homens e mulheres com seus respectivos diagnósticos clínicos.
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Desta forma, incluíram-se na amostra 132 homens (12 com a forma clínica
indeterminada, 19 casos da forma tuberculóide e 101 da forma virchowiana ou
dimorfa) e 70 mulheres (12 com a forma clínica indeterminada, 12 com a forma
tuberculóide e 46 com a forma virchowiana ou dimorfa. Fixada esta amostra, os
hansenianos entrevistados foram selecionados por conveniência.

Assim, a investigação em questão recorreu a dois conjuntos de procedimen-
tos: questionário com perguntas estruturadas e testadas anteriormente para se con-
figurar um perfil da população de estudo; e entrevistas realizadas com dez homens
e dez mulheres – focalizando relatos de situações vividas no cotidiano de portado-
res de hanseníase na população estudada –, selecionados por conveniência, enquan-
to os portadores de hanseníase aguardavam o atendimento médico de rotina.

Os dados obtidos foram posteriormente tabulados e analisados mediante
recursos estatísticos de freqüência absoluta e relativa. As tabelas foram testadas
segundo o teste do c2 (qui-quadrado), para verificar associações entre as variáveis
de sexo. Rejeitou-se a hipótese de nulidade (H0) quando (p) foi inferior a 0,05.

A análise dos dados qualitativos seguiu a proposta de Minayo (1992), utili-
zando categorias empíricas: impacto da doença, aparência do doente, relaciona-
mento conjugal/apoio e trabalho. Para trabalhar estas categorias recorreu-se à aná-
lise das representações sociais, incluindo-se o aspecto gênero como uma variável, o
que permitiu contextualizar o ‘igual’ e o ‘desigual’ dos indivíduos com hanseníase.

No que concerne ao perfil da amostra estudada, concluiu-se que a maioria
dos casos encontrava-se na idade adulta. Entre os homens, 51,5% dos casos situa-
se na faixa etária entre 31 e 50 anos, ao passo que, para as mulheres, 48,56%
encontram-se entre 41 e 60 anos. Esta conclusão, de que há uma sobrepujança de
hansenianos na idade adulta, confirma-se por outros estudos, como os de Andrade
(1990), Royo (1990), Claro (1995), Dias (1994) e Mencaroni (1997).

Em nossa sociedade, é comum a idéia de que os homens de 31 a 50 anos
estão em plena capacidade de produção, refletindo a imagem do indivíduo confiável,
capacitado, com potencial para resolver problemas que encontram no cotidiano.
Já as mulheres na faixa etária de 41 a 60 anos são representadas como aquelas que
já cumpriram seu papel de reprodutora, ameaçadas pelo envelhecimento, pelos
distúrbios relativos à menopausa e obesidade. Para as mulheres, trata-se de um
período de ameaça constante, em razão das doenças comuns à idade. Aliada a
este clima de transformação física, apresenta-se a hanseníase, fonte conhecida de
preocupação e ansiedade. Assim, a situação de adoecer nessa idade é percebida de
maneira diferente pelo homem e pela mulher, considerando as diferenças biológi-
cas, bem como as diferenças referentes ao gênero.

Percebeu-se que a maioria dos sujeitos estudados é casada, havendo uma
diferença significativa entre os sexos, uma vez que os homens tendem a se classi-
ficar mais na categoria casado/amigado (74,24%) do que as mulheres. Claro (1995)
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e Oliveira (1987) obtiveram o mesmo resultado quanto a essa predominância do
estado civil. No entanto, seus trabalhos permaneceram restritos à população
amostral em geral, não especificando as categorias ‘feminino’ e ‘masculino’.

Com respeito à religião, a maioria dos homens (86,36%) e das mulheres
(81,42%) respondeu que era católica. Entretanto, 61,42% das mulheres respon-
deram que freqüentam com assiduidade os cultos religiosos, ao passo que 76,51%
dos homens responderam que não.

Em relação ao grau de parentesco das pessoas que vivem com os hansenianos
no mesmo domicílio, também se observou diferenças entre os sexos. Entre os
homens, 46,21% compartilham suas vidas com os cônjuges, ao passo que entre
as mulheres, 41,42% vivem com filhos, sem o cônjuge. A média do rendimento
mensal dessas mulheres é de 3,3 salários mínimos.

Quanto à ocupação dos sujeitos estudados, observou-se que a maioria dos
homens trabalha em construção civil (27,27%). Os demais se distribuem em
atividades ligadas ao comércio (16,62%), indústria de transformação (13,64%),
agricultura (12,88%). No grupo das mulheres, a maioria (40%) concentra-se nas
atividades do lar, sem remuneração ativa.

Em relação à escolaridade, os dados revelam diferenças significativas entre
os sexos. Entre as mulheres, 65,71% concluíram o primeiro grau e 20% são
analfabetas. Já entre os homens, 74,99% concluíram o primeiro grau e 15,9%
apresentaram mais de 8 anos de escolaridade. No conjunto, a maior parte dos
portadores (51,48%) disse não haver concluído o primeiro grau.

No quadro geral das características dos portadores de hanseníase, assina-
lam-se diferenças entre os sexos. A maioria dos homens permanece casada, vi-
vendo com o cônjuge e filhos; continua trabalhando regularmente, exercendo
atividades braçais, com direito ao auxílio da seguridade social; apresenta nível de
escolaridade e renda familiar superiores às mulheres.

As mulheres, em síntese, apresentam uma tendência maior a permanecer
nas categorias de solteira, separada, desquitada e viúva; freqüentam com assidui-
dade os cultos religiosos; convivem com parentes sem o cônjuge; residem por
mais tempo com a família, contribuindo para o orçamento familiar e para as
tarefas domiciliares, sem direito à seguridade social; têm nível de escolaridade
inferior em relação aos homens.

Tendendo a conviver mais com os parentes, sem o cônjuge, as mulheres são
diagnosticadas mais tardiamente do que os homens e a doença representa um fator
desencadeante da separação conjugal. Ao precisarem assumir o papel de chefe de famí-
lia, sem direito a afastamento por licença de saúde, já que muitas permanecem no
mercado informal de trabalho, seus encargos com os filhos tornam-se mais penosos.

A distribuição dos pacientes quanto ao diagnóstico clínico revela que a
maior parcela apresenta a forma clínica virchowiana (72,77%), seguida das for-
mas tuberculóide (15,34%) e indeterminada (11,88%). Entretanto, quando se
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compara a distribuição entre os sexos, observa-se uma ligeira vantagem das mulhe-
res igualmente nas formas indeterminada e tuberculóide (17,14%). Todavia, a aná-
lise estatística dos dados não apresenta diferenças significativas entre os sexos.

Os dados revelam que a maioria (71,78%) recebe a poliquimioterapia e
28,21% recebem a terapêutica convencional. Com relação ao gênero, verifica-se
uma proporção maior de mulheres com terapêutica convencional (37,14%), e o
percentual entre os homens foi de 23,48%. A análise estatística aponta para dife-
renças entre os sexos e o tratamento.

No caso das mulheres, esta diferença talvez se relacione à sua preferência,
visando a evitar a alteração da pigmentação da pele, tão indesejada por elas. Outro
motivo pode consistir na indicação médica conforme a intensidade das reações.

Com relação à regularidade da freqüência dos hansenianos ao serviço de
saúde, os dados revelam que 70% das mulheres são mais assíduas aos retornos
médicos do que os homens (59,84%). Estes justificam suas ausências por esqueci-
mento do dia para o retorno; pela presença de reações indesejáveis, alegando que
os remédios fazem mal; por não acreditarem na doença; por preferência pela
bebida alcoólica; e por não poderem faltar ao trabalho – dados também encon-
trados por Mencaroni (1997). As mulheres apontaram como principal impedi-
mento as reações adversas, que as deixariam impossibilitadas de comparecer ao
trabalho; em seguida, o esquecimento e restrições impostas pelos médicos na
vigência do tratamento.

Com referência aos distúrbios físicos mencionados pelos portadores du-
rante o tratamento, observou-se que não há diferença significativa entre os sexos.
Em sua maioria, os homens (58,33%) e as mulheres (57,14%) responderam nega-
tivamente à presença de qualquer alteração física.

As Representações Sociais da
Hanseníase e Gênero

Nesta parte, procuramos recortar dados qualitativos sobre a relação entre
hanseníase, sexualidade e gênero, no conjunto da investigação de Oliveira (1995),
com base em uma dimensão que busca compreender os significados e a intencionalidade
inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais (Minayo, 1992).

As representações do impacto da hanseníase
O impacto provocado pela doença sem dúvida interfere no cotidiano dos

indivíduos, que representaram a hanseníase como ameaça constante e incerteza
quanto ao sucesso do tratamento, pois a condição do doente já é, por ‘preconcei-
to’, marcada por sofrimento, abandono, deformidades e problemas psicossociais
que inevitavelmente acabam por ocorrer.
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As mulheres mostraram-se mais dramáticas, relatando que a doença provocou
vergonha, culpa e o desejo de morrer: “Me sinto arrasada, muito triste com esta
situação, tenho culpa, uma dor no peito, uma vontade de chorar, minha vida aca-
bou, eu queria morrer (...). Fiquei viva por fora e morta por dentro” (Y., 49 anos).

O conflito entre o desempenho do papel de gênero (deveres e obrigações)
e as limitações físicas desencadearam sentimento de culpa, daí a busca do perdão
na religião como um meio para aliviar o impacto negativo da doença. A crença
religiosa parece constituir um poderoso lenitivo para os indivíduos enfrentarem
aflições físicas e emocionais. Conforme esclarece Geertz (1978), a crença não
evita o sofrimento, mas dá sentido e significado aos acontecimentos.

As mulheres apegam-se à religião como fonte de apoio e compreensão, e a
expiação dos diferentes rituais, dependendo da crença preponderante de cada uma,
torna-se a solução alternativa para se livrarem do castigo que julgam merecer.
Loyola, em estudo sobre médicos e curandeiros, encontrou na representação dos
entrevistados que “estar doente é estar afastado de Deus (...) e que Deus não é a
causa, mas tem o poder de provocar a doença” (1994:78).

Assim sendo, a busca da religião foi marcante na população estudada,
sobretudo entre as mulheres, como se pode notar em alguns dos depoimentos:

Quando descobri que tinha a doença, (...) me apeguei com Deus (...). Fiz promessa para
toda a vida. Entreguei meu filho a Deus, meu único filho homem e caçula (...) Ele está
estudando, vai ser padre. (V., 25 anos)

Foi castigo (...), por isso vou à igreja todos os dias. (...) Sou devota de Nossa Senhora e só
Ela pode me curar. (M., 49 anos)

As mulheres preocupam-se com as deformidades, uma vez que as lesões
incapacitáveis provenientes da hanseníase, além de tornarem visível a doença,
podem provocar decadência no cotidiano, pondo em risco seu espaço, seja den-
tro da família, seja no trabalho. O não cumprimento das funções na família
mostra sua ‘incapacidade’ na administração doméstica e no cuidado com os
filhos, motivo pelo qual podem ser abandonadas pelos maridos ou companhei-
ros. Resultam, daí, o desgaste emocional e a sensação de haverem sido privadas
dos atributos de mulheres competentes e capazes de realizar as tarefas que lhes
são atribuídas, tanto dentro quanto fora do ambiente familiar. O conflito entre
o desempenho do papel de gênero e a limitação física desencadeia sentimentos
de culpa, que também podem relacionar-se às crenças culturais aprendidas du-
rante a socialização dos indivíduos no contato com seu meio ambiente (Whitaker,
1995; Vlassoff & Bonilla, 1993).

Os homens representaram o impacto da doença com revolta, preocupa-
ção, nervosismo, desconfiança, raiva, medo, e alguns com indiferença. O reco-
nhecimento da doença significou para eles uma ameaça ao papel de provedor da
sobrevivência familiar, além do desapontamento, uma vez que sua ‘força’ foi
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ameaçada, o que costumam representar como fraqueza, desânimo, perda da po-
tência sexual: “a mulher fica cobrando, briga comigo, fala que arrumei outra,
minha vida mudou, ficou um inferno.” (L., 34 anos).

A ‘invisibilidade’ da doença ocasiona desconfiança, levando os homens a
questionarem, mais do que as mulheres, a fidedignidade do diagnóstico, do trata-
mento, da assistência e dos serviços públicos, motivos utilizados para justificarem
as irregularidades no controle e tratamento da hanseníase. Também utilizam exces-
sivamente bebidas alcoólicas como fuga para seus problemas: “Gosto de beber
umas e outras e com remédio não dá (...) O álcool mata o bicho...” (G., 49 anos).

Os homens deixaram transparecer que a experiência de estar doente foi
motivo para reflexões sobre a reestruturação de suas vidas, um pensar positivo
quanto ao futuro, permitindo que fossem em busca do tempo perdido, em um
gesto de esperança, conforme esclarece o depoimento: “Procuro levar a vida mais
a sério e saborear mais o que faço” (D., 47 anos).

Pôde-se observar que os hansenianos (de ambos os sexos) representaram o
impacto da doença de acordo com o meio social, econômico e cultural de cada um.

Representações sobre a aparência
Os pacientes entrevistados manifestaram desconforto pela alteração da

aparência decorrente dos efeitos da medicação e das reações provocadas pela doen-
ça. Muitas vezes, a aparência provoca atitudes de especulação, curiosidade e pre-
conceito no outro, bem como naquele que está servindo de espelho. A reação
também foi apontada pelos hansenianos como uma das causas responsáveis pela
freqüência irregular ao tratamento.

Os depoimentos apresentados revelaram que os portadores de hanseníase,
de ambos os sexos, representaram a doença pela ocorrência de sinais aparentes,
responsáveis pelas mudanças tanto físicas como de comportamento, uma vez que
passaram a evitar situações que requisessem explicações. Tais situações, decor-
rentes, sobretudo, da tendência a ocultar o diagnóstico, representam reações de
auto-estigmatização, predominando a estigmatização social.

Homens e mulheres ficaram preocupados com a aparência. Entre elas, no
entanto, este sentimento apresentou-se mais acentuado. Estes dados são impor-
tantes na aproximação com os pacientes e precisam ser levados em consideração.
A aparência provoca impacto negativo, seja no convívio familiar, seja fora dele,
motivo de auto-rejeição e dificuldade em procurar ajuda.

As mulheres demostraram preocupação quanto à estética e medo da defor-
midade, sentindo-se feias e envergonhadas por sua transformação, preferindo ocul-
tar seu problema com desculpas, ou simplesmente se escondendo. A auto-estima
induz o sujeito a ocultar a doença, criando desculpas e esquivando-se das pergun-
tas (Claro, 1995).
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Minha pele era lisinha, agora está feia e manchada, eu me acho horrorosa. As pessoas
vivem perguntando e eu não falo... (Y., 49 anos)

Tenho medo (...), minha mãe ficou deformada, esta doença mutila. (N., 41 anos)

Em nossa cultura, os padrões físicos de beleza geralmente se combinam
aos padrões morais, de modo que o belo compacta-se com o ‘bom’ e os padrões
definidores de feiúra induzem à idéia do ‘mau’.

A pigmentação na pele em decorrência das ações medicamentosas é repre-
sentada como transtorno, uma vez que exige explicações, e o ato de falar da ‘sua
doença’ implica o risco de revelar a hanseníase. As mulheres estudadas tenderam
a ocultar mais a doença dos familiares do que os homens. É importante que os
serviços estejam atentos a este fator, orientando e esclarecendo aos pacientes que
as reações indesejáveis provocadas pelos remédios fazem parte do processo do
tratamento, com o decorrer do qual tendem a diminuir e até desaparecer.

Representações sobre o relacionamento conjugal/apoio
A família é uma unidade da sociedade em que as pessoas se ligam por laços

afetivos e por interesses comuns, no seio da qual se dá a estruturação da reprodu-
ção e produção (Giffin, 1994). A família continua sendo uma instituição respon-
sável pelo cuidado dos filhos. Quando um membro é ameaçado por uma doença,
é nela que encontrará suporte para enfrentar o sofrimento.

A hanseníase ocasiona alterações e transtornos, não só na vida pública,
mas também na esfera privada, acarretando conseqüências negativas na vida afetiva
e sexual. A instabilidade emocional dos pacientes desencadeia um estado de cri-
se, provocando tensões e, conseqüentemente, modificações físicas, psicológicas e
sociais, resultando na desestabilização do relacionamento familiar e social. O
exame das reações apresentadas pelos portadores de hanseníase, nas relações con-
jugais, apresenta variações conforme o gênero do doente. “Meu marido vivia
brigando comigo, judiava de mim, bebia muito e acabou com tudo (...) Esta
doença acabou com minha vida.” (V., 39 anos).

Para as mulheres, seus companheiros não vêem a doença como empeci-
lho para o relacionamento sexual, mas há uma barreira para outras manifesta-
ções de afeto, como beijos e carícias. “durmo na mesma cama com meu mari-
do, mas coloco lençol separado. Meu marido faz sexo, mas não beija, ele per-
guntou para o médico. Faz dois anos que não beijo meu marido e minha filha”
(Z., 33 anos).

A hanseníase pode dificultar a disponibilidade, a motivação das mulheres,
ou por falta de interesse delas próprias ou por auto-rejeição, mas não as impede
de continuar a ser fonte de prazer sexual masculino, cumprindo o papel que as
representações sobre a sexualidade do gênero feminino lhes atribuem.
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A recusa eventual das mulheres no cumprimento do seu papel sexual, em
decorrência da exaustão física pelo excesso de trabalho, aliada ao desgaste ocasiona-
do pela doença, pode levar os homens a satisfazerem suas necessidades fora de casa,
acentuando o sentimento de rejeição, a baixa da auto-estima e o medo do abandono.

As mulheres estudadas mostraram-se mais preconceituosas do que os ho-
mens, com atitudes de auto-estigmatização, desencadeando sérios problemas no
cotidiano, inclusive a discórdia e o abandono de si mesmas ou do outro.

A hanseníase, para os companheiros das mulheres doentes, não provoca a
separação dos corpos, mas constitui motivo para a separação de utensílios de uso
pessoal, como medida de prevenção ao contágio. Tais medidas constituem aparen-
temente um paradoxo, uma vez que, com a introdução da medicação, o bacilo de
Hansen deixa de ser viável e, caso haja ocorrido uma infecção, esta se deu antes do
tratamento. Trata-se de informações importantes, que devem ser reforçadas nas
ações educativas destinadas aos portadores da doença e seus comunicantes.

Nos homens, o bacilo de Hansen interfere nas células de Sertoli, provo-
cando a esfoliação acentuada da linhagem germinativa e ruptura da barreira
‘hemato-testicular’, o que possibilita a auto-agressão à gônada. Constataram-se
níveis elevados de hormônios fólico-estimulantes e luteinizantes, e baixos de
testosterona nos pacientes com a forma virchowiana, bem como massas irregula-
res de bacilos dentro dos túbulos seminíferos (Arruda, 1988). Estas alterações
podem levar à redução das atividades sexuais e da fertilidade. Trata-se de altera-
ções, com efeitos diferentes daqueles que incidem sobre as mulheres. Os homens
são reconhecidos como sujeitos ativos do ato sexual. A ausência da ereção, seja por
dor na região testicular, seja por presença de edema, acarreta sérios problemas,
uma vez que nem sempre são orientados quanto a esta mudança. As orientações,
quando providas, esbarram nas dificuldades de acesso, posto que falar sobre sexua-
lidade humana, para os profissionais da saúde, implica mobilizar as próprias repre-
sentações, despir-se de qualquer preconceito e adquirir conhecimentos.

Diante do fracasso sexual, os homens apontam como fator responsável a
medicação, a idade e até transferem para as mulheres sua culpa. A disfunção sexual
constitui um problema maior, particularmente para os mais jovens, para quem “a
identidade de gênero exige a sua identidade heterossexual ativa”, como descreve
Giffin (1994). A ausência do cumprimento do ato sexual por parte dos maridos
hansenianos põe em questão a fidelidade, daí surgindo a desconfiança e a ameaça ao
espaço social no âmbito da família, conforme observado neste depoimento:

Minha mulher fica cobrando, fica brigando, fala que arrumei outra, minha vida ficou
um inferno. (D., 34 anos)

Em face da instabilidade emocional provocada pela hanseníase, o apoio do
cônjuge (marido ou esposa), dos filhos, pais e irmãos é fundamental para que o
paciente enfrente melhor a doença e o sofrimento por ela provocado.
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De acordo com os depoimentos das mulheres, pode-se perceber a dificul-
dade dos cônjuges em expressar apoio, permanecendo calados e até evitando falar
sobre o assunto.

Nesta investigação, as mulheres contaram, de fato, com a ajuda e o apoio
de outras mulheres, na figura de mãe ou irmã. Em nenhum momento se mencio-
nou o envolvimento dos maridos ou companheiros, no cotidiano familiar, repar-
tindo as preocupações e obrigações domésticas, e tampouco houve palavras de
carinho, conforto e solidariedade.

Os homens contam com a ajuda das esposas ou das mães, já que, conforme
as representações acerca do gênero feminino, cabe às mulheres a capacidade e
habilidade para cuidar dos doentes. Segundo Vlassoff (1993), as mulheres são
consideradas provedoras do cuidado à saúde da família.

As mulheres vivem uma atmosfera de incerteza quanto à transmissão da
doença para os filhos, e, ainda assim, preferem ocultar a doença. Muitos filhos se
revoltam ou se decepcionam quando descobrem que as mães estão doentes.

Os efeitos biológicos provocados pela hanseníase diferem, de acordo com
o gênero, trazendo prejuízos para homens e mulheres. Aos prejuízos reais de-
vem-se acrescentar todos aqueles que são produtos de representações resultantes
do meio socioeconômico e cultural.

Representações sobre o trabalho
Apesar da baixa remuneração, as mulheres contribuem para o orçamen-

to da família. A maioria das mulheres doentes são casadas e têm filhos, não
contando com o auxílio da seguridade social, uma vez que trabalham como
autônomas ou sem registro de trabalho, o que as coloca em situação precária.
No primeiro caso, o aparecimento da doença, acompanhado de manifestações
físicas, pode dificultar suas atividades no espaço doméstico. No segundo, po-
dem ser despedidas sumariamente, quando a moléstia se manifesta e se torna
pública no local de trabalho.

Neste estudo, encontraram-se mulheres que preferiram abandonar o em-
prego, antes mesmo de serem identificadas como doentes, o que não ocorreu
entre os homens.

Alguns homens relataram dificuldades no trabalho com o surgimento da
doença. Além das manifestações físicas, a indisposição e preocupação limitaram
sua capacidade produtiva, e, associadas à ausência mensal ao trabalho em decor-
rência do tratamento, puseram em risco sua continuidade no emprego. Assim,
muitos preferiram ocultar a doença, para não serem despedidos ou aposentados
precocemente.
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Considerações Finais

A hanseníase impele as pessoas, independentemente do gênero, a viverem
situações. Surgem, associadas à doença, marcas que, produzidas ou reforçadas
pela sociedade, atingem não somente os corpos, mas as relações estabelecidas
entre pessoas ‘sadias’. Assim, a experiência de adoecer, há séculos, vem-se asso-
ciando aos estigmas que se imputam aos seus portadores.

Os dados analisados revelaram que os homens hansenianos vivenciam ex-
periências diferentes das mulheres, especialmente no que se diz respeito aos as-
pectos físicos, por tornarem-se impossibilitados de concluir satisfatoriamente o
ato sexual, uma vez que não conseguem obter a ereção total do pênis. As mulhe-
res apontaram a doença como fator responsável por terem sido abandonadas pe-
los maridos. As casadas, em geral, relataram que os maridos continuavam a
procurá-las para o ato sexual, mas não sentiam motivação, fazendo sexo por
obrigação, para satisfazer as necessidades dos parceiros.

Os serviços de saúde, dentro do possível, têm procurado desenvolver ati-
vidades assistenciais mais abrangentes nos programas de controle e tratamento
da hanseníase, mas percebe-se que as orientações, em boa parte, centralizam-se
nas normas estabelecidas pelo programa. Entretanto, os problemas suscitados
pelos efeitos da doença, tanto no aspecto físico como no psicológico, pouco são
abordados, havendo maior atenção à prevenção da incapacidade física, à reabili-
tação e às reações colaterais da poliquimioterapia. O cumprimento regular da
rotina de trabalho, aliado ao despreparo e à falta de motivação da equipe da saúde
nem sempre permitem um espaço para que os portadores de hanseníase possam
exteriorizar suas preocupações, aí incluídas as de ordem sexual.

A sexualidade dos portadores de hanseníase é, sem dúvidas, afetada, e
pouco valorizada pela equipe da saúde que presta os cuidados, talvez por desco-
nhecimento, ou por dificuldades, uma vez que falar sobre esse assunto implica
conhecer as próprias limitações e os seus problemas. Os profissionais da saúde
também fazem parte de um contexto socioeconômico e cultural, no qual os
conhecimentos e as práticas voltados para o processo saúde-doença, ligados à
sexualidade, quase sempre esbarram em questões morais e sociais, dificultando
assim as discussões sobre assuntos desta natureza.

É preciso que o profissional da saúde tenha conhecimentos específicos so-
bre a sexualidade, em geral, e as disfunções sexuais decorrentes da hanseníase, em
particular, para orientar os portadores dessa doença quanto aos problemas que
podem advir da patologia e às dificuldades no relacionamento conjugal. A orien-
tação a esses pacientes deve ser total, e não parcial, incluindo a sexualidade. Com
uma orientação mais ampla, pode-se evitar problemas mais sérios, que viessem a
resultar em prejuízos para a família. Sugere-se que o tema seja incluído na for-
mação e/ou atualização dos profissionais da saúde.
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Na relação entre os gêneros, as pessoas acometidas pela hanseníase vivem
problemas comuns, a exemplo do desconforto e, em alguns casos, reações mais
graves, diante das alterações na aparência física causadas pela doença. Nesta rela-
ção entre homens e mulheres, convive-se com a diferença. Nos casos de hanseníase,
há especificidades das relações de gênero que afetam a forma particular do com-
portamento sexual de homens e mulheres.

Saber perceber o que se compartilha e o que se diferencia na relação de
gênero é de fundamental importância para as ações educativas a serem promovi-
das no campo da saúde. Tais ações, por sua vez, precisam direcionar-se para a
família. Envolver os familiares no processo de controle e tratamento da hanseníase
é uma estratégia que visa à melhoria da qualidade de vida dos componentes
familiares, convidando-os a manter o autocuidado, como medida de detecção
precoce da doença nos seus comunicantes. É importante destacar, com base nos
dados aqui tratados em parte, o papel da mulher na atenção informal à saúde dos
seus familiares, funcionando como agente transmissor dos cuidados e assistência
às crianças, aos idosos, aos doentes e aos incapacitados física e mentalmente.
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