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PREFÁCIO 

O livro de Marcos de Souza Queiroz e de Maria Angélica Puntel desconstrói 

pelo menos três verdades mais ou menos consagradas no campo da medicina e da 

Saúde Coletiva. 

Em primeiro lugar, chama a atenção para o relativo olvido a que a hanseníase 

foi relegada. Seriam quase seiscentos mil brasileiros doentes e, mesmo assim, verifi

ca-se uma progressiva deterioração tanto da atenção curativa e reabilitadora, quanto 

do Programa Sanitário de Controle dessa moléstia. A cada ano, há aumento da pre

valência e o Brasil já ocupa um vergonhoso quarto lugar mundial entre os países 

onde ainda há hansenianos. Apesar de ser uma doença com mecanismos de cura e 

de prevenção sobejamente conhecidos; apesar do controle dessa enfermidade de

pender de projetos com pequena incorporação tecnológica - o tratamento é ambu

latorial, a poliquimioterapia é altamente eficaz etc. - , o Sistema Único de Saúde não 

tem demonstrado capacidade de circunscrever este problema. Ao contrário. 

Ε não o tem porque o sucesso desse programa dependeria de equipes multi

disciplinares motivadas e bem treinadas; dependeria da continuidade administrativa 

destes projetos e isto o SUS não tem conseguido fazer com competência e constân

cia. O sistema público, em geral, cuida mal de seus profissionais. Funcionários públi

cos são, até hoje, o novo bode expiatório dos fracassos governamentais. 

Em segundo lugar, os autores demonstram que apesar da boa intenção do 

discurso descentralizador do SUS e da suposta correção teórica da diretriz que suge

re que a Rede Básica deveria assegurar atenção integral, a qualidade do cuidado aos 

hansenianos vem decaindo. O u seja, lançar a hanseníase na vala comum dos outros 

problemas de saúde, de fato, deteriorou a assistência a estes doentes. 

Em certa medida, demonstram uma tese que é possível de ser também verifi

cada em outras enfermidades de alta prevalência, de caráter endêmico ou epidêmi

co e que demandam sistemas de atenção complexos. Note-se que aqui a complexi

dade, em geral, está referida ao trabalho humano e não necessariamente a equipa

mentos. Este seria o caso da A I D S , da Saúde Mental e até mesmo do dengue. So

mente os municípios que destacaram estes problemas do conjunto da demanda 



conseguiram articular programas eficazes. Ou seja, demonstra-se que a lógica da Clí
nica e da Saúde Pública têm diferenças importantes. No caso, a clínica está obrigada 
a atender a demanda; seja o caso raro ou seja o enfermo portador de uma patologia 
de massa, igualmente, aos dois extremos dever-se-ia assegurar atendimento. No entan
to, a Saúde Coletiva estaria obrigada a priorizar e destacar alguns problemas entre ou
tros. É impossível um país ou um município articular programas de controle contra todas 
as enfermidades preveníveis ao mesmo tempo. A história tem demonstrado que a capa
cidade de erradicar ou de controlar problemas de saúde depende de concentração in
tensiva de atividades. Portanto, caberia sempre se discutir as prioridades em Saúde Pú
blica, ainda que não se descarte nunca o direito universal à saúde. No Brasil de hoje, 
sem dúvida, a hanseníase deveria constar entre as prioridades a serem destacadas. Ao 
lado da A IDS, da mortalidade infantil em algumas regiões, da mortalidade violenta de 
adultos jovens em outras etc. 

De qualquer forma, os autores desvendam este paradoxo do SUS. Promete-se 
qualidade e universalidade e assiste-se, na prática, à degradação de um programa 
que chegou a desfrutar de alguma respeitabilidade no passado. 

Por último, há um questionamento explícito do tradicional enfoque mecânico 
e biologicista predominante no saber e na prática médica. Usando metodologia ori
ginária da Antropologia Social e Cultural, os autores exploram as representações e 
estratégias de pacientes e dos trabalhadores de saúde envolvidos com a hanseníase 
e desvendam a trama imbricada que é essa doença. Estigma, preconceito, depres
são, negação da enfermidade, desconfiança, lesões orgânicas, mal-estar, tudo apare
ce misturado na demanda de doentes e comunicantes. Em decorrência, mesmo ha
vendo cura para a hanseníase, verifica-se que o tratamento é muito mais complexo 
do que a simples administração de drogas, ainda quando bem indicadas. Há as di
mensões sociocultural e subjetiva agindo de maneira tão decisiva quanto a orgânica. 
Ou seja, a equipe de saúde estaria obrigada a trabalhar com tudo isso: remédios, 
curativos, orientação, desemprego, desistência, descuido, ignorância, agressividade, 
vontade de cura, apoio psicológico etc. 

A metodologia de investigação é interessante e vem reforçar a nova e salutar 
onda de pesquisas em saúde com enfoque sobre os sujeitos em ato: no caso, profis
sionais, pacientes e seus familiares. No entanto, os autores não ficaram presos ao im
pressionismo das entrevistas. Na realidade, trataram de analisá-las considerando 
achados oriundos de estudos de corte mais histórico-estrutural. 

Concluindo, trata-se de um Estudo de Caso que fala e questiona muitos ou
tros casos. Vale a pena ler e estudar este livro, que a partir da hanseníase fala sobre a 
Saúde Pública. 
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