
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BARATA, RB., and BRICEÑO-LEÓN, RE., orgs. Doenças endêmicas: abordagens sociais, culturais 
e comportamentais [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 376 p. ISBN: 85-85676-81-7. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Parte I - Sociedade, cultura e comportamento 
Aderência ao tratamento de Hanseníase 

 
Zoica Bakirtzief 



101

Aderência ao tratamento de hanseníase

Aderência ao Tratamento
de Hanseníase

Zoica Bakirtzief

O Problema

Em 1995, havia, aproximadamente, 1,8 milhões de pessoas com hanseníase
no mundo, a maioria (1.259.000) no sudeste asiático. O continente americano
apresentava 219.000 pacientes e o Brasil, cerca de 173.500 (Frist, 1996). A doen-
ça concentra-se nos centros urbanos – em nosso país, chegando a 50% dos casos
(Andrade, 1996).

Os anos 90 caracterizam-se por mudanças aceleradas na prestação dos ser-
viços. Um exemplo foi a rápida introdução da poliquimioterapia (PQT), que
consiste no regime de tratamento mais eficaz e recomendado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Porém, apesar dos esforços das organizações governa-
mentais e não-governamentais para promover a implantação da PQT no país,
atingiu-se apenas 54% de cobertura (Rodrigues et al., 1995).

As elevadas taxas de abandono do tratamento também constituem obstáculo
à erradicação da doença no Brasil, ao menos por dois motivos. O primeiro é o fato de
que o paciente infectado sem tratamento é fonte de transmissão da doença. O segun-
do, a resistência ao medicamento que pode ocorrer, como ocorreu com o regime
anterior. As taxas de abandono chegam a 25% (Brasil, 1994). Esperava-se que, com o
novo tratamento, a adesão aumentasse, já que o período de tratamento reduziu-se de
dez para dois anos em média (Shanmuganandan et al., 1993).

No tocante ao tratamento, são dois os temas identificados pelos pesquisado-
res de aspectos sociais da hanseníase no Brasil, a saber: fatores associados à capa-
cidade do paciente de cumprir com o tratamento,1  e fatores associados à qualida-

1   Cf. Andrade, 1996; Andrade et al., 1994; Rosa Santos et al., 1993; Bakirtzief, 1996 e 1996b; Claro,
1995; Queiroz & Carrasco, 1995; Brasil et al., 1995; Nascimento et al., 1993.
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de dos serviços prestados ao paciente.2  Contudo, falta uma explicação integradora,
que reúna os elementos apresentados pela literatura e que seja mais específica do
que os clichês sobre a ‘baixa qualidade dos serviços’, ‘problemas no sistema de
informação’ etc.

Características Gerais da Pesquisa

Concebeu-se o estudo com base na vertente sociológica da psicologia social,
seguindo a linha teórica da escola francesa de representações sociais. Entendem-
se por ‘representações’ as estruturas conceituais produzidas e compartilhadas so-
cialmente para dar significado à ação, para manter tradições, para situar o indiví-
duo nos vários discursos de identidade, entre outras funções comunicativas
(Jovchelovitch, 1995; Rosa, 1992). As representações podem ser conhecidas uti-
lizando-se vários métodos, porém não de forma exaustiva ou conclusiva, pois são
fenômenos que mudam constantemente. Faz-se necessária uma abordagem
interpretativa para encadear os vários significados coletados por meio dos diver-
sos métodos, seguindo a tradição da hermenêutica (Rorty, 1994; Spink & Gimenes,
1994), em lugar do argumento usado pelas ciências naturais.

Portanto, entendem-se os resultados da pesquisa como uma interpretação
da realidade que pode assumir diversos contornos, dependendo do contexto em
que os discursos surgem e de quem os compartilha. A análise dos discursos apon-
ta para dinâmicas de poder local e conflitos pessoais e grupais, subjacentes à ação
cotidiana dos sujeitos envolvidos nos serviços de atenção e controle da hanseníase.

A Investigação

Procedimentos de coleta de dados
A pesquisa empregou numerosos procedimentos de coleta de dados. O

primeiro consistiu no exame comparativo dos registros oficiais de controle
epidemiológico com os controles internos e prontuários dos pacientes. O se-
gundo foi a análise de conteúdo de entrevistas realizadas com pacientes e pro-
fissionais da saúde. Durante o terceiro, consultaram-se notas do diário de cam-
po e realizaram-se reuniões com pacientes e profissionais da saúde e visitas
domiciliares a pacientes durante oito meses. O quarto consistiu na avaliação de
algumas atividades locais realizadas para buscar pacientes em abandono. O
quinto foi um levantamento dos pacientes que compareceram ao serviço du-
rante o mês de maio de 1997.

2  Cf. Andrade, 1996; Claro, 1995; Brasil et al.; 1995; Amaral, 1993; Queiroz & Carrasco, 1995;
Waldman et al., 1995.
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Apresentaram-se os resultados preliminares a profissionais da área, para
discussão antes de se elaborar o relatório final da pesquisa.

Local da pesquisa
O estudo foi realizado em uma cidade de médio porte no estado de São

Paulo, Brasil, chamada Sorocaba. A população local é de 450.000 habitantes,
aproximadamente; a economia baseia-se nos serviços, comércio e indústria, atrain-
do migrantes do norte do Paraná e do sul e do oeste de São Paulo. Situa-se a vinte
minutos da cidade de Itu, onde está um dos maiores hospitais para hanseníase do
estado. Há uma faculdade de medicina e enfermagem tradicional e o serviço de
saúde é municipalizado, oferecendo boa cobertura.

Escolheu-se a cidade de Sorocaba para o estudo pelo fato de ter sido uma
das últimas a introduzir o regime PQT, em 1992. Quanto aos outros aspectos, o
serviço é semelhante ao das outras partes do estado: não municipalizado; com
taxas de abandono em torno de 32%; com redução rápida no número total de
casos por meio de reforma administrativa no sistema de informação (de 1.200
para 415). Contudo, a cobertura de PQT em 1995 era baixa (37,8%).

O programa de controle da hanseníase em Sorocaba, como nos outros
municípios, tem um interlocutor que o liga ao Programa de Controle Estadual.
Há duas enfermeiras responsáveis pelo controle dos casos, em nível local, que
fornecem os dados ao Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), instância re-
gional sediada na cidade. O CVE regional processa a informação, encaminhando-a
para o CVE central, localizado na capital do estado.

A Administração das Informações
para Controle Epidemiológico

O registro de informações sobre o paciente constitui um aspecto impor-
tante para o controle da doença, visto que fornece dados para avaliação e planeja-
mento das ações do programa. Os dados locais são codificados e relacionados em
uma planilha, que é enviada para o CVE regional para processamento. O preen-
chimento da planilha anual faz-se manualmente e em um prazo de cerca de três
meses. Normalmente, há mais prontuários de pacientes de hanseníase do que
casos sob controle, já que centenas receberam alta nos últimos anos. Porém,
manuseia-se o arquivo todo de modo a levantar os dados para o preenchimento
da planilha, o que complica muito a tarefa. A segunda fase do processamento da
informação realiza-se no CVE regional, onde se digitam os dados da planilha no
banco de dados do computador e se verifica se há dados incompletos ou equivo-
cados. Então, envia-se o banco de dados para processamento no CVE central.
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No Centro de Saúde-1, unidade estadual onde se realiza o atendimento
ambulatorial aos pacientes, havia uma funcionária responsável pelo preenchi-
mento da planilha. De acordo com depoimentos dos colegas e da chefia, ela
sempre desempenhou muito bem a tarefa, apesar de apresentar dificuldades de
relacionamento interpessoal.

A paixão dela é fazer essa planilha de hanseníase anual (...) ela sempre fez bem feito.
(Entrevista 11)

Quem fazia sempre a planilha era a XXX (...) Ela ficava fazendo hora-extra, só que
a XXX (...) tem problema comportamental, né, e ela tem dificuldade com chefia, com
pessoas que tenha liderança sobre ela, é agressiva, entendeu? Ela grita, joga as coisas pra
cima, é, ameaça, é uma pessoa altamente irreverente (...). (Entrevista 12)

(...) e a funcionária prevalecia um pouco do trabalho e alegava a planilha para
justificar um porção de reinvindicações (...) uma porção de senões que ela colocava nas
mudanças que estavam sendo feitas. (Entrevista 8)

Estes depoimentos demonstram que a especialização da funcionária para
o preenchimento da planilha era ao mesmo tempo vantajoso e desvantajoso para o
serviço. Era vantajoso no que tange à qualidade – “ela fazia bem feito” – e des-
vantajoso na medida em que ela usava esta especialidade para barganhar alguns
privilégios, opor-se a mudanças e impedir o livre acesso à informação por parte
dos outros funcionários. A funcionária, bem como o serviço, nunca foram avali-
ados de modo abrangente. Tal situação aponta para a existência subjacente de
uma estratégia de enfrentamento para se lidar com o excesso de trabalho e as
dificuldades do dia-a-dia do serviço.

Ainda assim, ocorreu uma mudança entre 1994 e 1995, que se traduziu no
retorno de uma funcionária especializada. O equilíbrio vigente se desfez e a tarefa
de preencher a planilha, por exemplo, passou para o grupo de enfermeiras que, no
organograma, seriam responsáveis por esta atividade. Comparando-se as planilhas
de 1994 e 1995 com os prontuários dos pacientes para verificar sua exatidão,
evidencia-se que, quanto ao item ‘abandono recente (desde 1992) do tratamento
PQT’, houve menos erro na planilha de 1995 do que na do ano anterior. Em 1994
registraram-se 33 casos de abandono recente de PQT com apenas uma confirma-
ção, ao passo que em 1995 havia 52 casos e 40 confirmações. O resultado da
comparação indica que faz-se necessário avaliar, conferir as planilhas em nível
local, para prevenir erros deste tipo.

Ao relacionar tais resultados com o objetivo da pesquisa, conclui-se que a
informação utilizada para avaliar o quadro de abandono do tratamento não é
confiável e, conseqüentemente, não é possível saber como está a situação de
abandono com base na informação produzida pelo sistema de informação exis-
tente. No caso de Sorocaba, observou-se que o número de casos em abandono é
inferior ao que consta no registro oficial no período estudado. Similarmente, um
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trabalho realizado no Distrito Federal (Rodrigues et al., 1995) afirma que as infor-
mações do registro epidemiológico não são confiáveis, corroborando os resultados
desta pesquisa. Além disso, mesmo se observando certa melhora na qualidade da
informação em 1995, ainda se constatava uma margem de erro elevada.

Em busca de um outro instrumento de avaliação do abandono no CS-1,
para comparar com a planilha, verificou-se o número de pacientes que efetiva-
mente compareciam às consultas agendadas no mês. O resultado obtido mostrou
que, dos 80 pacientes agendados para consulta no mês de maio, compareceram
65 (81,2%). Neste caso, trata-se apenas de 15 pacientes que se devem buscar e
orientar enquanto ainda é pequeno o tempo decorrido desde última consulta. As
ausências às consultas indicariam não propriamente abandono de tratamento,
mas o absenteísmo que pode converter-se em abandono após 12 meses.

Portando, pode-se sugerir que há dois tipos de casos de pacientes faltosos: o
recente (que faltou no último mês, somando aproximadamente 15 casos), e o anti-
go (que faltou nos últimos 12 meses, totalizando aproximadamente 133 casos).
Para cada grupo, devem-se propor estratégias distintas de retorno ao tratamento.

No CS-1, havia uma funcionária que enviava aerogramas aos pacientes
que faltaram no último mês. Sua atividade, contudo, não constituía parte de um
programa mais abrangente, que incluísse outros funcionários que acompanhas-
sem os casos. Tampouco se avaliava a eficácia deste recurso para recuperar pacien-
tes, trazendo-os de volta ao tratamento. Na pesquisa aqui relatada, enviaram-se
aerogramas para todos os pacientes em abandono, e avaliou-se a eficácia desta
ação, como se vê a seguir.

Cabe comentar um pouco mais a questão do erro nos registros epide-
miológicos, dada sua relevância. Em primeiro lugar, observou-se que não há uma
prática de transmissão das informações da planilha para os funcionários envolvidos
na prestação dos serviços, o que faz a planilha ser percebida como uma ativida-
de sem propósito, ou sem utilidade, para o cotidiano do serviço. Ademais, o
contato que o CVE efetua com o pessoal local limita-se à cobrança de dados
incompletos ou equivocados da planilha, não havendo uma prática de se devolve-
rem aos funcionários informações que os ajudassem a avaliar, e melhor administrar,
os problemas locais. Ao lado disso, a avaliação realizada pelo CVE não é suficien-
te para detectar o tipo de erro que aqui se detectou. Entende-se que é trabalhoso
e demorado efetuar uma conferência dos dados da planilha com os prontuários de
cada paciente, porém isto poderia realizar-se ocasionalmente, como realizaram-
se os ‘mutirões’ de limpeza de arquivo. Nesta pesquisa, se pôde verificar como é
difícil manusear as informações no cotidiano do serviço, pois os prontuários são
muitos e longos (contendo informações e documentos de muitos anos), encon-
tram-se fora de ordem e acomodados em envelopes com várias numerações e
códigos que mudaram ao longo dos anos. As salas onde se preenchem as planilhas
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têm mesas pequenas e são mal iluminadas. Além disto, a facilidade de acesso a
estes locais possibilita a interrupção constante por outras pessoas, sejam funcio-
nários ou pacientes. Tudo isto facilita o erro. E não há conferência do trabalho
com os prontuários em nível local. Ainda assim, os funcionários não tinham
consciência do erro.

Ainda sobre as informações, observou-se a inexistência de treinamentos
para preenchimento da planilha e de técnicas de conferência dos dados. E não há
computadores, no nível local, para o preenchimento regular da planilha (ao invés
de fazer tudo de uma vez no final do ano). Há computadores excelentes no CVE
regional. Entretanto, nem todos os funcionários envolvidos no trabalho sabem
realizar as operações mais elementares da informática – como se percebeu em
visita ao local –, fato inaceitável, uma vez que a natureza do trabalho realizado
consiste essencialmente no controle e administração de informações em bancos
de dados computadorizados.

Especialização à Custa da
Manutenção do Estigma

Embora o objetivo do estudo realizado resida na questão do abandono do
tratamento, vê-se que as deficiências apresentadas pelos profissionais da saúde
dificultam o diagnóstico e a resolução de problemas, os quais indiretamente co-
laboram para a inércia perante a questão do abandono do tratamento. Em pri-
meiro lugar, os funcionários da saúde evitam atender ao paciente, ao passo que o
‘pessoal da área’ (o programa de controle de hanseníase) mantém-se à custa desta
omissão e/ou medo da parte dos outros. Não há motivo por que esclarecer os
outros sobre a doença e combater o estigma e a desinformação, se a especialidade
garante uma certa permanência do funcionário na rotina do serviço. Tal situação
serve como defesa contra a ansiedade diante de uma possível transferência, ou de
esvaziamento de sua área de atuação. Em um momento de municipalização e
reestruturação do atendimento à hanseníase e outras doenças, antes administra-
das pelo estado, os funcionários vivem uma constante expectativa de transferên-
cia para uma nova função. A especialização em uma área que ninguém deseja
contribui sobremaneira à manutenção de uma identidade profissional e de seus
ganhos secundários, mesmo que se trate da identidade estigmatizada de alguém
que corre risco de contrair a terrível doença.

A manutenção do estigma da hanseníase, entre os profissionais da saúde,
parece representar tanto uma oportunidade para a construção da identidade pro-
fissional, como um resultado desta mesma construção. Parece haver uma
complementaridade entre a identidade do especialista em hanseníase e a do pacien-
te, que se alimentam pelo ideário do senso comum, em que se representa o
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paciente como ‘um caso difícil’ e o profissional da saúde, que o atende, como
‘especial’, dotado de ‘compaixão e outros dons espirituais’ (Bakirtzief, 1996).
Quando o profissional se encontra distante do discurso profissional que lhe confe-
re a identidade ‘técnica’, torna-se presa fácil do senso comum que lhe atribui
dotes sobrenaturais da ‘vocação’ médica. Os depoimentos que se seguem são
exemplo este argumento. Como há, também, uma mistificação sutil do serviço
que mantém os outros profissionais à distância, já que não possuem tais atribu-
tos, alimenta-se o estigma relativo à doença.

Gostei tanto que nem falto, para não sair da sala (...) porque eu não quero sair dali, eu
não quero perder meu lugar dali. (...) Porque eu gosto de trabalhar com eles, eu gosto de
estar com eles, (...) com os pacientes. (...) Eu sei que se eu falto, eles sentem a minha falta
(...) Outros funcionários, eles não gostam de vir na área (...) embora que a gente sabe que
tem pessoas que trabalham em outros lugares que ficam doente (...). Então eu não tenho
receio, e os outros têm. (Entrevista 1)

A gente, como profissional da saúde, a gente tem obrigação de colaborar de alguma forma
para diminuir o número de casos (...). Então... e eu gosto de hanseníase, eu gosto do
programa. (...) A gente tem um carinho especial (...) pelos doentes (...) Já vou me sentir
assim, útil como homem, no programa (...). (Entrevista 11)

Bom, (...) infelizmente a área é uma área que os médicos não estão muito aí (...). Eu fiz
concurso público, (...) aí teve uma funcionária que não gostava de trabalhar direto com
os pacientes, chorava todo dia, (...) pediram pra mim trocar com ela, eu falei: “eu vou
tentar ver, né?” Aí fui, gostei, já no ano seguinte eu fiz auxiliar de enfermagem e depois
fiz faculdade de enfermagem [risos] e já tô na equipe de hanseníase desde essa época.
(Entrevista 13)

Eu vim pra cá para trabalhar em obstetrícia, certo, mas daí como a colega que ia vir
para a hanseníase não aceitou, me perguntaram se eu poderia fazer, e como eu tinha já...
experiência de centro cirúrgico, né, clínica cirúrgica e médica, eu faria e tudo bem (...)
Normalmente a gente acaba se envolvendo a cada um. (...) Cada um faz parte da vida
da gente. (Entrevista 6)

Na faculdade de medicina de XXX, foi dada uma ênfase muito grande na cadeira de
dermatologia a respeito de hanseníase (...). O Dr. XXX, um médico que também era um
bom dermatologista, (...) me convidou para trabalhar e...e... assim eu comecei a traba-
lhar na parte de hanseníase (...) Ainda, a grande maioria dos colegas, ainda não
gostam de atender casos de hanseníase, né? (...) Porque existe uma certa prevenção
mesmo de funcionários em relação ao doente (...) (Entrevista 2)

Este processo de construção da identidade profissional é um fenômeno
comum na história das profissões, como afirma Larson: “a associação profissional
(...) precede à formação universitária, e todo seu empenho parece mais represen-
tar um esforço oportunista para obter os ganhos do monopólio, do que represen-
tar uma história natural das profissões” (1977:180). Como se pode notar nos
depoimentos anteriores, havia uma oportunidade concreta de atuar na área, e o
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apego ao cargo desenvolveu-se posteriormente. O medo do contágio abriu vagas
profissionais para estes que hoje não admitem outros em seu território. O medo do
contágio, se é que havia, desapareceu no cotidiano do serviço, conforme relatou
Bretones (1981) no caso do hospital para hanseníase em Guarulhos. O estigma dimi-
nui mediante o contato regular com o doente e as informações compartilhadas.

Além disso, neste caso, destaca-se o uso de expressões como “eu gosto da
área”, “eu gosto dos pacientes”, “tem que ter perspicácia para falar com o doen-
te”, que indicam atributos independentes da atividade profissional, mas que, tra-
tando-se da hanseníase, evoca a imagem icônica do santo cuidando do leproso. O
emprego regular destas expressões pelos profissionais entrevistados sugere a exis-
tência de uma ideologia local, que retrata o profissional ‘da área’ como alguém
que deve ter tais atributos para pertencer à área.

A identidade profissional assim construída, nutrindo o estigma da doença,
vem a se fortalecer em um contexto de mudanças importantes no setor da saúde
pública, no qual não se oferece treinamento profissional dedicado aos grandes
temas da saúde pública para o pessoal local. Os profissionais vivenciam as transfor-
mações como se ocorressem apenas em sua localidade. As equipes multiprofissionais
não têm claros os limites de atuação de cada um, gerando ansiedades e conflitos
que se enfrentam mediante processos diversos, como este da construção do ‘es-
pecialista’. O programa de hanseníase vem sendo lentamente municipalizado, fato
que ameaça algumas posições na hierarquia existente. Há muitos treinamentos
para o profissional que atende hanseníase, porém pouco, ou nada, sobre saúde pú-
blica em geral, ou sobre o papel do profissional neste contexto de transformações.

Tentativas de Recuperar
os Casos de Abandono

Os profissionais locais desenvolveram numerosas ações para promover a
aderência ao tratamento e reduzir o abandono. Todavia, não há um esforço coor-
denado entre elas, integrando-as em um programa de atuação, como se pode ver
nos seguintes depoimentos:

Então eu não quero deixar eles porque (...) eu sinto que, se eu não tô, eles vêm às vezes,
eles olham e eu não tô: “ah, a XXX não tá aí, então eu vou embora”. (...) Então, eu não
quero que eles venham e voltem, né? (Entrevista 1)

A gente ia até lá, buscava, tal, chegava... chegava aqui, era passado um médico, uma
consulta normal, e fim, ele ia embora (...). Você vai buscar um paciente, você fala, fala,
fala, fala... convence o paciente a vir, depois chega aqui... só recebe nada em troca,
entende? O médico devia dar mais atenção... devia falar mais sobre o tratamento, né?
Daí o médico às vezes ficava bravo com o paciente (...). (Entrevista 18)
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Incentivo ele a não deixar de fazer o tratamento corretamente (...). Falo a respeito da
possibilidade (...) que poderia ou não ter reações, que às vezes agrava a doença (...). É
bom alertar, pra que a pessoa não ache que com o tratamento ficou pior (...) E explico pra
eles: “se você, que qualquer problema que você tenha, mesmo que não seja no dia que está
marcado, você pode vir o dia que quiser, entendeu? (...) E a gente precisa ter um cuidado
muito grande em falar com o doente a respeito da doença que ele tem, a gente precisa ter
muita perspicácia e (...) ainda a gente mantém (...) um... relativo segredo a respeito da
doença (...) Hoje é uma doença que pode ser tratada e curável (...) (Entrevista 2)

É porque quando eu cheguei aqui, eu vi que tinha (...) 300 faltosos (...). Aí eu vi que
não tinha visitador, que não tinha condição de fazer visita, não tinha condução, tinha
condução, o motorista não tinha gasolina, quando tinha gasolina, não tinha motorista,
sempre tinha um problema. Então eu resolvi com o aerograma, fiz o levantamento e
mandei o aerograma para todo mundo, e teve um retorno. (Entrevista 13)

E essa dificuldade eu tenho, (...) de visitador. Porque a gente vê que está aumentando
o número de casos aí. Então... tá sempre em abandono, né, que tem bastante até, (...).
Tem que ir na casa, não tem outro jeito, tem ir lá ver o que tá acontecendo (...) Tá, e às
vezes você manda aerograma, aerograma volta... mudou de endereço... Tem que dar um
jeito de ir... acho que o negócio é ir atrás, aí a pessoa (...) que... aí não pode parar o
medicamento (...) para não acontecer o problema da resistência depois (...). É difícil
porque não depende assim… da gente, né? Como é que posso conseguir deixar o funcio-
nário só para fazer visita, se ele tá precisando trabalhar aqui dentro e eu não tenho
outro para pôr no lugar? (Entrevista 11)

Em suma, as ações realizadas para promover a aderência incluem: não
faltar ao serviço, deixar o paciente ir ao hospital sempre que quiser, mesmo sem
consulta, tentar convencê-lo a tomar o remédio e vir ao posto, enviar aerogramas,
e enviar um visitador à casa do doente, quando possível. Entre estas ações, sele-
cionou-se a eficácia do aerograma para avaliação. De um total de 99 aerogramas
enviados, 27 voltaram (27,2%), 16 pacientes compareceram (16,1%); 56 (56,5%)
não compareceram e o aerograma tampouco voltou. Portanto, os aerogramas
têm uma eficácia de aproximadamente 16,6% nos casos de abandono de até dois
anos. Não se avaliou sua eficácia para faltosos recentes (um mês, por exemplo).
Devem-se tratar os casos de endereço errado (27,2%) de modo diferente daqueles
em que não há comparecimento nem retorno do aerograma. Como parece haver
diversos tipos de ‘abandono’, recomenda-se que os mesmos sejam tratados de
maneira distinta, com estratégias distintas de recuperação.

As entrevistas com os pacientes que retornaram ao serviço por meio do
aerograma também forneceram novas informações sobre a questão do abandono.
A primeira refere-se à mobilidade dos pacientes em busca de trabalho nas várias
cidades do estado, especialmente por se tratarem de trabalhadores não-qualifica-
dos, como relata o trabalho de Andrade (1996). A mobilidade em si não seria um
problema se o tratamento estivesse bem distribuído, se o paciente dispusesse de
informações abundantes sobre onde o encontrar, e se fosse simplificado o acesso
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ao tratamento para pacientes em trânsito, evitando os demorados procedimentos
de transferência. Em segundo lugar, o preconceito dos profissionais da saúde con-
tra a doença inibe o doente de revelar o seu problema a um médico estranho
(Bakirtzief, 1996b; Romero-Salazar et al., 1995; Claro, 1995). Além disso, o
tratamento é desagradável (Bakirtzief, 1996); o sabor e o tamanho do comprimi-
do, a alteração da coloração da pele resultante do uso do remédio, por exemplo,
são alguns outros fatores associados ao abandono, porém de maneira secundária,
como se pode inferir dos dois depoimentos a seguir. E, por fim, a ausência de
sintomas leva o paciente a concluir que está curado e não necessita mais ingerir o
remédio, como relataram os estudos de Bakirtzief (1996), Claro (1995) e outros.

Eu morava aqui, depois eu fui embora pra São Paulo, comecei a trabalhar pra lá...
depois tive que vir pra cá... Acho que nessa correria toda, acho que desanimei um pouco.
(...) Aí eu vi que tava, começou a aparecer umas manchas vermelhas no meu corpo, daí
eu voltei (...) Ter, tinha [tratamento no local], mas eu teria que fazer transferência e
ir com outro médico também, e eu tô acostumado com o Dr.XXX. (Entrevista 19)

É que eu tava com a vista ruim (...), isso vem da... da doença. (...) Dificuldade na hora
de você tomar o remédio, sei lá, um (...) dá um gosto ruim. (...) É, eu não gosto. (...) Tem
vez que eu tomo à tarde, dá preguiça de tomar de manhã, (...) tira a fome, (...) e ele
escurece bastante a pele, você fica quase negro [risada]. [Sobre por que não fez trata-
mento quando se mudou] É que minha mãe morava aqui, né, aí depois ela mudou
(...), ficava ruim pra mim fazer o tratamento. Por exemplo, (...) eu tinha que transferir
daí (...), eu não podia fazer outra ficha lá, aí não... não dava pra mim vir pra cá, aí
eu fiquei todo esse tempo sem tomar... (Entrevista 7)

Conclusão

Os resultados da investigação indicam que a questão do abandono do tra-
tamento poliquimioterápico compõe-se de diversos fatores que atuam simulta-
neamente. Dentre eles, encontram-se questões relativas aos procedimentos de
coleta e processamento de informações para controle epidemiológico, questões
de construção de identidades profissionais especializadas como estratégia de
enfrentamento das mudanças no sistema, questões relativas à mobilidade do pa-
ciente em busca de trabalho, concomitantemente à ausência de pontos de atendi-
mento ao doente e à lentidão no processo de transferência de local de tratamento.
Estes fatores se fazem marcar pela representação da relação santo-leproso, que
confere ao profissional da área e ao doente um caráter singular, misterioso e
sobrenatural, fornecendo ao primeiro forças, significado e trabalho, em um con-
texto profissional de grandes incertezas e rápidas mudanças.

As recomendações para enfrentar o problema do abandono centram-se na
qualificação dos recursos humanos envolvidos no serviço nas áreas de coleta e
conferência de dados, no treinamento para trabalho em equipe no contexto da
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saúde pública atual, e na avaliação dos serviços e resolução de problemas. Quanto
ao programa em si, recomendam-se a transferência da tecnologia de informação
para o local de atendimento, com treinamento e simplificação dos procedimen-
tos de coleta de dados; a devolução da informação para os funcionários para fins
de avaliação e planejamento; a ampla divulgação dos pontos de atendimento e a
simplificação dos procedimentos de transferência, além da estratificação dos ti-
pos de pacientes faltosos e em abandono, da utilização de abordagens específicas
para cada tipo, e da avaliação permanente das ações programáticas e sua
reformulação sempre que necessário.
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