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APRESENTAÇÃO 

O tema central deste livro concentra seu foco nas representações e estratégias 
que tanto os pacientes e seus familiares (comunicantes) como os agentes e especia
listas de saúde (médicos, enfermeiros e atendentes) formulam a respeito da hanse
níase nos dias de hoje. Dados sobre esta doença, obtidos a partir de fontes secundá
rias das Secretarias de Saúde do Estado de São Paulo e do município de Campinas, 
além de dados do Ministério da Saúde, também foram subsídios importantes nesta 
análise. 

O trabalho de pesquisa necessário para a realização desta obra foi efetuado a 
partir do esforço de promover uma síntese interdisciplinar entre as ciências sociais e 
a Saúde Pública. A presença de uma enfermeira habituada a tratar doentes de han
seníase mostrou-se crucial no que diz respeito à qualidade dos dados coletados com 
grupos amostrais de doentes e de comunicantes. 

O objetivo central do estudo é compreender a maneira pela qual o doente 
de hanseníase tem enfrentado o problema de manutenção e recuperação da saúde. 
Trata-se de captar, no interior das condições de vida e de trabalho, as estratégias 
que permitem adaptação ao meio social e familiar, subsistência e convivência com a 
doença. Atenção especial é dada às estratégias de consumo de serviços médicos e às 
representações sobre saúde, doença e terapêutica, envolvendo pacientes, agências 
oficiais e não oficiais de saúde. 

A pesquisa contempla também os comunicantes, ou seja, o meio familiar in
tradomiciliar do doente. A importância do seu papel no desenvolvimento da hanse
níase é inquestionável e, em considerável medida, a sua atitude influi no resultado 
do tratamento. O estudo do comunicante justifica-se também porque, além de parte 
fundamental do mundo do paciente, ele é um elo importante na cadeia do processo 
infeccioso no controle da endemia. 

Qualquer que seja o alcance de um programa de saúde oferecido pelo setor 
público, ele será inevitavelmente interpretado, avaliado e manipulado pelos indiví
duos a quem ele se destina, de acordo com um determinado padrão sociocultural. 
Nesse contexto, ao focalizar esta realidade, pretendemos contribuir não só para o 



desenvolvimento da área das ciências sociais aplicadas à medicina, numa perspecti
va acadêmica, como também para o sucesso da implantação do próprio programa 
de saúde, numa perspectiva de prática social aplicada à saúde pública. 

No que se refere às condições de tratamento médico da hanseníase, que se 
desenvolve a partir de um programa específico posto em prática pelo Ministério da 
Saúde, envolvendo ainda as Secretarias de Estado e Municipais da Saúde, a pesquisa 
aborda não só a política pública em níveis federal, estadual e municipal relativa à 
doença, como também a percepção do problema pelos funcionários (médicos, en
fermeiros, assistentes sociais) encarregados de promover o seu controle. 

Visto ser a hanseníase uma doença curável em todas as suas formas, e a vigi
lância de contatos uma atividade importante preconizada pelo Ministério da Saúde 
em suas instruções normativas, faz-se necessário um trabalho de pesquisa sociocul
tural junto aos doentes e aos comunicantes, como forma de contribuir para o con
trole da endemia. Este estudo assume que, para realizar este propósito, a medicina 
precisaria ampliar a sua base reducionista biológica e projetar um enfoque que in
clua o processo saúde e doença como uma dimensão que está inevitavelmente im
pregnada de fatores sociais e culturais. 

O livro consiste, além da introdução e da conclusão, de nove capítulos que 
cercam o problema da hanseníase a partir de uma perspectiva histórica, epidemioló
gica, sociológica e antropológica. No primeiro capítulo, levantamos o problema cen
tral da pesquisa, apresentamos a metodologia de investigação e tecemos algumas 
considerações teóricas que influenciaram a coleta de material, a organização dos da
dos e a análise dos resultados. No segundo, introduzimos um breve panorama sobre 
a história da saúde pública no Brasil, numa perspectiva mais geral, e sobre a história 
da hanseníase, num plano mais específico. No terceiro, abordamos o problema da 
hanseníase no Brasil e em Campinas sob um ponto de vista estritamente médico e 
epidemiológico. No quarto, oferecemos uma visão sobre os meios de controle da 
hanseníase em Campinas. Nele, o processo de municipalização dos serviços de saú
de é trazido à tona, tendo em vista situar o problema desta doença numa ótica orga
nizacional mais ampla. No quinto, caracterizamos sociologicamente os grupos amos
trais estudados e abordamos suas representações gerais sobre seu modo de vida. São 
focalizados aqui as tensões e estresses próprios da situação de pobreza em que vive 
a maioria dos indivíduos estudados. No sexto, tratamos das representações sociais a 
respeito do tema saúde e doença em geral e a hanseníase, em particular. São estu
dados aqui crenças sobre contágio, equilíbrio e manifestações físicas e psicológicas 
de saúde, doença, tratamento e cura. No sétimo, focalizamos as representações so
ciais sobre medicinas alternativas relacionadas tanto com o benzimento e religião 
como com práticas tradicionais caseiras baseadas, principalmente, em chás de ervas 
medicinais. No oitavo, concentramos a atenção sobre as representações sociais a 
respeito do diagnóstico e do conhecimento que o paciente demonstra sobre a han
seníase. Aqui, colocamos em evidência e analisamos fatores tais como: a desinfor



mação de médicos e pacientes sobre os sintomas da doença, a reação psicológica e 
cultural ao diagnóstico e ao tratamento, e a avaliação que os usuários fazem do ser
viço médico oficial. No nono, estudamos o relacionamento social, familiar e de tra
balho de pacientes de hanseníase. Suas expectativas, atitudes e estratégias com rela
ção ao tratamento e à cura receberam atenção especial, principalmente no que diz 
respeito ao processo de estigma e às estratégias postas em prática para lidar com 
esta situação. 

Na conclusão deste trabalho, com base tanto na postura teórica desenvolvida 
ao longo do livro como nos dados empíricos levantados pela pesquisa de campo, 
além de outras questões específicas, desenvolvemos uma análise crítica do paradig
ma médico positivista empregado no controle desta endemia pelos programas de 
saúde pública, ao mesmo tempo que propomos uma dimensão do processo saúde e 
doença que inclua fatores subjetivos e socioculturais. 
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