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OS MEIOS DE CONTROLE DA HANSENÍASE 
EM CAMPINAS 

A IMPLEMENTAÇÃO D O SUS 

Antes de focalizar os meios de controle da hanseníase em Campinas é neces
sário ampliar um pouco a visão do problema, de tal modo que o sistema público de 
saúde se torne visível e, em seu interior, a questão da hanseníase possa adquirir uma 
proporção mais exata. 

O processo de intervenção estatal na área da saúde no Brasil ocorreu em 
três períodos, caracterizando padrões distintos: o dos governos populistas, o dos 
governos burocrático-autoritários e o que corresponde à transição democrática. 
Os governos populistas imprimiram um padrão de política social caracterizada 
por um corporativismo fragmentado que dividia a população trabalhadora em 
várias categorias com privilégios diferenciais. O período autoritário-militar distin
guiu-se por uma grande centralização política, financeira e operacional de todo 
o sistema de saúde, através de repasse de verbas do setor público ao privado. 
Esta ampliação do poder de intervenção estatal permitiu um enorme crescimento 
do setor privado, provedor direto ou indireto de equipamentos e de serviços mé
dicos, propiciando a mercantilização e o empresariamento da medicina numa 
escala nunca antes atingida. Este crescimento do setor saúde engendrado por 
este sistema foi, no entanto, descontrolado, desconsiderando os problemas cole
tivos e gerando grande desperdício de recursos. 

O período de redemocratização do País, que começou a ocorrer no final dos 
anos 70, caracterizou-se na área da saúde por várias tentativas de reforma no siste
ma, tendo em vista o propósito de estabelecer uma melhor racionalidade e oferecer 
melhores condições de saúde à população. Nos anos 80, com o agravamento da cri
se econômico-financeira, tanto o planejamento como a gestão do sistema de saúde 
então vigentes tornaram-se impraticáveis. 

Após tentativas de implementação de vários projetos que propunham a im
plantação de serviços básicos de saúde como porta de entrada para um sistema mais 



abrangente e racional houve, a partir de 1983, os primeiros convênios das Ações In
tegradas de Saúde (AIS), que envolveram o Ministério da Saúde, o Ministério da Pre
vidência e Assistência Social e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Nesse esquema, o município passou a representar uma instância integradora 
de todo o sistema de saúde, contribuindo decisivamente para as funções de organi
zação, gestão, execução e fiscalização das ações e serviços disponíveis à comunida
de. Pretendia-se, assim, promover uma maior racionalidade operativa - integrando 
num único sistema as diversas instâncias, públicas e privadas, que ofertavam serviços 
de saúde - e, ao mesmo tempo, permitir a cada indivíduo o direito ao acesso a to
dos os níveis de assistência. O controle dos serviços pela população, através da sua 
participação nas instâncias colegiadas de decisão, foi o mecanismo previsto para 
promover não só uma melhor eficácia e eficiência daqueles, como também para di
recionar a medicina para os verdadeiros problemas da comunidade. 

Em março de 1986, o Ministério da Saúde promoveu a VIII Conferência Na
cional de Saúde, na qual teve lugar uma ampla discussão sobre os principais proble
mas de gerenciamento, controle e administração de saúde da população brasileira, 
envolvendo amplos setores organizados da sociedade. As diretrizes emanadas desta 
Conferência serviram como referência e base para o decreto presidencial que criou 
o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde ( S U D S ) , em junho de 1987. 

O S U D S promoveu um efetivo processo de transferência de recursos mate
riais, humanos e financeiros para os estados e, através destes, para os municípios, in
tensificando a política iniciada com as Ações Integradas de Saúde (AIS), em vigor 
desde 1983. Com a transmissão de um considerável grau de responsabilidade para o 
poder local, pretendeu-se promover um controle do sistema pela população. Além 
disso, o processo de descentralização tornou possível uma melhor adequação do sis
tema a cada uma das muitas realidades regionais de um país de dimensões conti
nentais como o Brasil. 

Esse processo culmina com a promulgação da nova Constituição brasileira em 
1988, em que fica explicitada a obrigação do município - através da cooperação 
técnica e financeira da União e do estado - em providenciar serviços de atendimen
to à saúde de toda a população por intermédio de um Sistema Único de Saúde que 
passou a ser denominado SUS, cujos objetivos expressos são: a universalização da 
assistência; a organização dos serviços sob a forma de redes regionalizadas e hierar¬ 
quizadas; a descentralização dos serviços; um novo relacionamento entre o setor 
público e o setor privado; e a participação comunitária. 

O eixo do sistema de saúde passou a ser o de uma rede básica pública de 
serviços de saúde que atua fora da lógica de mercado, articulando as demandas por 
serviços médicos com o conjunto de ações de maior complexidade, de retaguarda. 
Nesse sistema, é admissível uma composição com o setor privado, o qual não se co
gita erradicar. Pretendeu-se, com isso, dar um sentido orgânico e hierarquizado a 
um conjunto de unidades de saúde que antes eram totalmente divorciadas entre si; 



pretendeu-se também eliminar a tradicional dicotomia entre medicina preventiva e 
medicina curativa, uma vez que o significado de saúde deveria passar a ser muito 
mais centrado nos problemas vividos pela comunidade. 

Neste sistema, uma equipe de saúde que inclui médicos, psicólogos, assisten
tes sociais e enfermeiras, entres outros profissionais, deveria formar o cerne de cada 
Posto de Saúde que, por sua vez, receberia equipamentos diagnósticos e clínicos su
ficientes para dar conta da grande maioria dos casos de doenças apresentados pela 
população. Com isso, o hospital teria uma função de mera retaguarda, para onde se
riam referidos pacientes a partir dos Postos de Saúde. 

A municipalização dos serviços de saúde, uma realidade na maioria dos mu
nicípios dos estados mais desenvolvidos do País, em sua implementação prática, no 
entanto, apresenta muitos problemas e está longe de corresponder aos seus objeti
vos iniciais. Entre os vários problemas encontrados destacam-se a forma inadequada 
de financiamento do sistema através de convênio e repasse financeiro da esfera fe
deral para o município;1 a falta de cultura de gerenciamento do serviço, o que oca
siona irracionalidade organizacional e desperdício de recursos;2 a herança de uma 
estrutura burocrático-administrativa inadequada;3 a ausência de tradição em traba
lho em equipe4 e o frágil controle da comunidade sobre o serviço.5 

Um aspecto também criticável na implementação do SUS refere-se ao sacrifí
cio de uma idéia fundamental, contida no projeto original da reforma sanitária: a in
tegração da clínica com a medicina coletiva, num modelo em que a clínica se sub
mete a um sistema maior, que considera os problemas de saúde como apenas par
cialmente médicos, ao mesmo tempo em que leva em conta os fatores sociais.6 Nes
se contexto, a racionalização do sistema pretendida com a descentralização e muni
cipalização dos serviços de saúde, embora tivesse diminuído o peso do hospital, dei
xou praticamente intocado o paradigma positivista que percebe a doença como 
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"coisa" limitada à sua dimensão física, cujo espaço se confunde com uma determi
nada estrutura biológica.7 

O desafio com que se depara o desenvolvimento futuro da reforma sanitária re
laciona-se inevitavelmente com a reconciliação entre uma clínica que dimensione o ca
ráter individual e subjetivo da doença e o saber contido em várias outras disciplinas tais 
como a epidemiologia, a sociologia, a psicologia, a antropologia e a medicina social e 
coletiva. Neste novo modelo, as ações de saúde, além de incorporarem a assistência 
médica, deveriam se organizar por um conjunto de questões que as transcendam, en
volvendo basicamente o meio ambiente e a experiência social de vida da comunidade. 
O problema da saúde e doença, nesse contexto, deixaria de ser percebido apenas 
como dimensão biológica e passaria a envolver uma concepção holística do ser humano 
e do meio social e cultural em que vive. Uma nova base tecnológica para a implemen
tação desta proposta exigiria, evidentemente, uma mudança radical nos princípios do
minantes da medicina e da saúde, inculcados na educação médica e consubstanciados 
na crise de todo o setor de saúde que, hoje, adquire dimensões crônicas e agudas ao 
mesmo tempo.8 

Embora mais racional na teoria, a implementação prática dessas novas idéias 
na área da saúde não tem sido fácil devido a vários problemas, inclusive às circuns
tâncias locais imprevisíveis para um plano de natureza macropolítica. Nesse contex
to, tornar um sistema múltiplo em sistema único de saúde controlado e administra
do pelo poder local é uma questão que a maioria dos municípios brasileiros não se 
encontra equipada para resolver. 

Embora a transferência de recursos financeiros para a saúde nos municípios 
seja cada vez maior, estes ainda estão longe de poder controlar todo o sistema de 
saúde. Isso ocorre porque a maior parte destes recursos são provenientes do Minis
tério da Saúde, que os repassa ao estado e este ao município, de acordo com o seu 
tamanho e produtividade. Além disso, há que se destacar, também, que ainda per
sistem vários aspectos da antiga multiplicidade administrativa como, por exemplo, o 
fato de haver funcionários contratados por instâncias estaduais ou federais que 
atuam junto com os da própria prefeitura. 

Em outro estudo, tendo como referência principal o município de Campinas,9 

foram detectados quatro pontos de estrangulamento na implementação do SUS: a 
dificuldade de integração e organização dos vários órgãos que participam do sistema 
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municipal de saúde, a incapacidade do nível regional de gerenciar o novo modelo 
de saúde; a forma de pagamento por produção, o que induz a um desvio produti¬ 
vista no sistema e a um afastamento das questões relativas à qualidade do serviço 
prestado; e, finalmente, o reducionismo do modelo assistencial ao pronto atendi
mento. A integração entre rede básica, hospitais privados e hospitais universitários, 
que, pelo peso que representam, deveria se constituir no eixo fundamental principal 
do sistema de saúde, tem se revelado muito difícil, principalmente pela resistência 
dos primeiros em se deixar gerenciar por um sistema de saúde controlado pela Pre
feitura. 

A ausência de um poder regulador que atue em nível regional tem, dessa for
ma, contribuído para a manutenção de profundos desequilíbrios no sistema de saú
de, uma vez que é difícil ou quase impossível perceber e resolver vários problemas 
na área da saúde, tais como o controle de certas endemias e epidemias, a partir do 
nível municipal. 

A prática de pagar o ato médico diretamente de Brasília mostrou-se altamen
te inadequada para a promoção da municipalização dos serviços de saúde, pois 
além de ser insuficiente para remunerar estas ações, tirou das secretarias estaduais a 
possibilidade de criar planos regionais como vinha acontecendo no Estado de São 
Paulo com o S U D S . Nesse contexto, sem se sentir responsável pela condução do sis
tema de saúde, o estado tem se omitido de intervir neste âmbito, desmontando 
áreas tais como a vigilância epidemiológica e sanitária que, entre outras, deveriam 
estar sob sua responsabilidade. 

O problema da insuficiência dos repasses federais para a saúde tornou impos
sível a continuidade de vários programas estabelecidos pelas Secretarias de Saúde 
em nível municipal e estadual. Recentemente, tirante o pagamento das internações, 
o financiamento à saúde voltou a ser uma atribuição do estado, que retomou o po
der de decisão e negociação com relação ao montante proveniente da esfera federal 
destinado aos municípios. É prematura qualquer avaliação da repercussão desta me
dida. 

Os problemas mencionados acima servem para ilustrar o profundo sentimen
to de isolamento do município diante das enormes atribuições e responsabilidades 
colocadas pela municipalização dos serviços de saúde. Se isso é verdade em Campi
nas, é possível imaginar o que significa para a grande maioria dos demais municípios 
brasileiros, que estão longe de contar com recursos comparáveis. O que se observa 
no processo de municipalização dos serviços de saúde em Campinas é que atingiu-
se um ponto em que o avanço do processo, embora necessário, tem encontrado 
obstáculos quase intransponíveis. Dentre estes obstáculos, o sistema de convênio 
que financia as ações de saúde é o principal. Há um consenso, neste sentido, de 
que a única possibilidade de regeneração do sistema de saúde, além de aumentar os 
valores dos repasses, seria a mudança no sistema de convênios, com uma ênfase 
maior nas ações coletivas. 



De uma certa forma, apesar das críticas que o poder local dirige ao siste
ma de convênio e à falta de condições para implementar programas de saúde 
mais abrangentes que o pronto-atendimento, a verdade é que a Prefeitura finan
cia mais de um terço da totalidade de recursos disponíveis para a saúde e, com 
isso, teria um peso significativo na condução de uma política de saúde que con
templasse as ações coletivas e preventivas. 

No entanto, o que se observa é que o pronto-atendimento apresenta um 
peso avassalador entre os serviços oferecidos pela Prefeitura. É evidente que fatores 
culturais e políticos favorecem esta lógica, na medida em que prover um Posto de 
Saúde com mais médicos dando atenção à população é uma ação mais visível, que 
traz maiores dividendos aos políticos que a promovem. A folha de pagamentos da 
Secretaria Municipal de Saúde é eloqüente no sentido de revelar que cerca de 95% 
de seus recursos são gastos com médicos e dentistas, o que mostra que a experiên
cia multiprofissional é insignificante. 

Esta forma de prestação de serviço tem reduzido a Rede Básica de Serviços 
de Saúde a uma mera porta de entrada de um sistema unidimensionalmente con
centrado na incorporação da assistência médica. Esta última, ao realizar uma verda
deira triagem dos problemas de saúde da população a partir do eixo "queixa/proce
dimento", domina totalmente o cenário, fomentando o risco de imprimir um au
mento considerável de medicalização da sociedade. Com o domínio da medicina 
curativa na rede básica de serviços de saúde (que corresponde a cerca de 80% da 
totalidade dos serviços prestados), a saúde pública e a medicina preventiva e social 
continuam a desempenhar um papel secundário e submisso a uma postura que, teo
ricamente, não mais encontra meios de se legitimar. 

Ao que tudo indica, portanto, o conjunto dos problemas apontados acima 
constitui um reforço considerável ao paradigma positivista dominante, o qual, ao ca
muflar a crise no setor saúde como mera questão administrativa/gerencial, ainda dá 
sinais de considerável vitalidade na manutenção de sua hegemonia. Explicar o moti
vo desta vitalidade é uma questão que extrapola a sua utilidade e mesmo a sua con
sistência epistemológica para penetrar na sua compatibilidade paradigmática com 
vários outros componentes de natureza política e social. 

A HANSENÍASE NO CONTEXTO DO SUS 

A reforma do sistema de saúde, que alguns profissionais preferem denominar 
de mera restruturação, promovida no Estado de São Paulo a partir da década 70, ao 
impor um sistema regionalizado e hierarquizado, enfraqueceu o sistema centraliza
do e autoritário na saúde pública e, dentro desta, o modelo hegemônico imposto 
pela área da dermatologia sanitária no controle da lepra. Ao final da mencionada 
década foi introduzido um curso intensivo de seis meses na Faculdade de Saúde Pú
blica da USP, que visava a formar um novo tipo de sanitarista, com uma visão do sis¬ 



tema como totalidade e com capacidade de gerenciá-lo. Outros cursos intensivos e des
centralizados foram também implementados em alguns municípios do estado e em ou
tras localidades da Capital. 

Os Postos e Centros de Saúde passaram a ser gerenciados por profissionais 
formados por estes cursos, situação que acabou por imprimir um novo perfil ao sani¬ 
tarista. Nesse contexto, a visão geral de ambulatório, que engloba o atendimento a 
todas as doenças, substituiu os programas verticalizados para gestantes, crianças, 
imunização, tuberculose e hanseníase. A estrutura vertical iniciou, com isso, uma 
perda irreversível de domínio sobre o sistema que, por sua vez, passou a ser domi
nado pelo pronto-atendimento, a partir da demanda espontânea. Neste novo es
quema, sobreviveram apenas os programas de saúde mental e da hanseníase, que 
ainda continuam concentrados em alguns poucos Centros de Saúde. 

O sanitarista moderno tem uma visão centrada na comunidade, e não no 
hospital; e no conjunto das doenças, e não especificamente numa única doença. 
Trata-se de uma perspectiva que pretende resolver a maioria dos problemas de saú
de no ambulatório e, para isso, é necessário equipá-lo com um certo nível de apare
lhos diagnósticos. A idéia de que o Centro de Saúde serve para tratar problemas 
simples passa a ser, sob esta ótica, um mito muito distante da realidade, porque a 
demanda contempla tanto casos simples como complexos e o médico, por sua vez, 
deve estar preparado para lidar com todos eles. 

A questão é, pois, formar um sistema baseado num centro de saúde de alta 
resolutividade, que consiga dar conta da maioria dos problemas de saúde da popu
lação. Para isso, é necessário que o Centro de Saúde disponha de uma equipe mul¬ 
tidisciplinar, além de um certo nível de equipamento tecnológico. Com isso, espera-
se que pouca gente seja encaminhada a outros ambulatórios de referência e muito 
menos ainda ao hospital, que só seria utilizado em casos extremamente graves. 

Segundo esta lógica, a Universidade terá que se adaptar a esta realidade, 
saindo do hospital e aprendendo na rede de serviços. Só aí seria possível entrar em 
contato com uma diversidade muito maior de casos patológicos que não requerem 
a tecnologia disponível num hospital. O hospital é considerado indispensável, mas 
apenas como uma retaguarda mais complexa do sistema. Neste sentido, o Centro de 
Saúde não é visto como uma solução de baixa qualidade para os desprovidos, mas o 
eixo de um sistema que pode resolver a maior parte dos problemas de saúde de 
toda a população. 

As atividades de controle e tratamento da hanseníase fugiram a este esque
ma, concentrando suas atividades em poucos Centros de Saúde especializados. Em
bora a maioria dos técnicos do setor saúde considerem que a tendência natural será 
descentralizar o diagnóstico e o tratamento da hanseníase, considera-se que a inex
periência, o despreparo, o preconceito e a resistência dos profissionais da saúde de
sempenham um papel relevante na manutenção do velho esquema. 



Na formação da rede básica de serviços de saúde de Campinas foram con
templados, principalmente, os meios diagnósticos que, de um modo geral, são satis
fatórios. Quanto às equipes multidisciplinares, embora sejam consideradas da maior 
importância, não houve um avanço significativo. O Centro de Saúde no qual con
centramos a nossa investigação, a Policlínica I, dispõe de equipe de enfermagem, 
dentistas, ginecologistas, clínico, pediatra e trabalhadores de apoio. Em matéria de 
equipamento, conta com eletrocardiograma, Raios X, equipamento básico de gine
cologia e outros aparelhos considerados satisfatórios em seu conjunto pelos profis
sionais da saúde que lá operam. Há, por outro lado, um consenso de que o Centro 
carece de recursos humanos, especificamente, psicólogos, auxiliares de enfermagem 
e médicos. 

Como referência na área de hanseníase para toda a região, a Policlínica I é 
uma instituição que fazia parte da Rede Estadual de Postos e Centros de Saúde e 
que, atualmente, é administrada pela Prefeitura através do SUS. Seus funcionários, 
embora sujeitos ao controle da Secretaria Municipal de Saúde, ainda recebem seus 
proventos do estado. Como os salários provenientes do estado são muito inferiores 
aos recebidos por profissionais da Prefeitura, com responsabilidades equivalentes, 
há muita insatisfação quanto a este aspecto. 

Apenas um de seus médicos é especialista em hanseníase. Os demais (dois), 
estão assumindo, paulatinamente, casos novos desta doença. Do total de três médi
cos, dois trabalham em período integral e um em período parcial. Quando a popu
lação regional do município era muito menor, a área de dermatologia sanitária espe
cializada em hanseníase contava com uma equipe muito maior do que a de hoje 
em dia. Havia uma equipe de pelo menos três médicos, quatro enfermeiras, seis au
xiliares e seis visitadores sanitários especialistas, que só tratavam desta doença. Esse 
serviço foi desmontado em 1992; os especialistas foram e ainda são estimulados a 
tratar não só de hanseníase, mas de outras doenças dentro da clínica geral. Neste 
processo, o Centro de Saúde ficou meses sem nenhum médico especialista em han
seníase, tendo o clínico geral e o pediatra sido treinados para diagnosticar e também 
tratar desta doença. 

A situação constitui um verdadeiro paradoxo: à medida que o problema da 
hanseníase cresce como um caso de saúde pública, diminui a sua visibilidade como 
prioridade nas políticas públicas tanto em nível federal como local. Em 1988, houve 
uma campanha explicativa dos sintomas da hanseníase pela televisão, o que causou 
um aumento significativo da demanda pelos serviços públicos de saúde, particular
mente no Norte e Nordeste. Esta campanha, no entanto, como muitas outras pro
movidas pelo setor público, foi interrompida e, mais uma vez, o problema caiu no 
esquecimento. Hoje em dia, a hanseníase não rende dividendos políticos nem cien
tíficos. Na VIII Conferência de Saúde, a questão nem sequer foi lembrada. 

Com este panorama, é óbvio que a hanseníase encontra-se em pior situação 
do que se encontrava no tempo da dermatologia sanitária. Antes, além da Policlíni¬ 



cas I concentrar a maioria de suas atividades em função desta doença, os hospitais 
especializados, como o de Bauru, operavam com a mesma produtividade para uma 
demanda muito menor, em função da menor população e de casos da doença. A 
mudança, embora para pior, é considerada inevitável na política do SUS. A solução 
para a hanseníase já não é mais percebida em sua especificidade, mas no bojo de 
um enfoque que, além de incluir todas as demais doenças, conta com a melhora das 
condições de vida para toda a população. 

Na época do domínio da dermatologia sanitária não faltavam medicamentos, 
médicos, enfermeira e infra-estrutura hospitalar. No entanto, o foco dirigido a uma 
única doença reforçava o estigma existente em relação a ela. Quem entrava no Cen
tro de Saúde especializado em lepra era leproso e, evidentemente, muitos resistiam 
a se submeter ao tratamento para fugir do estigma. Em função disso, houve uma 
compreensão de que a doença seria melhor combatida a partir do momento em 
que a população começasse a procurar os serviços de saúde e a se tratar, o que iria 
acontecer naturalmente após a sua desestigmatização. Desfocalizar a hanseníase e 
percebê-la como uma doença como outra qualquer foi o primeiro passo para se im
plementar esta estratégia. Daí a mudança de nome para hanseníase, uma vez que o 
termo lepra é pejorativo e derrogatório. 

Apesar do aspecto positivo mencionado acima, ao perder seus privilégios e 
prerrogativas, a hanseníase foi nivelada por baixo junto às demais morbidades. Mes
mo no contexto das doenças endêmicas, a hanseníase tem se situado em segundo 
plano, principalmente a partir da constatação de que ela não leva à morte, como 
pode levar a esquistossomose ou a malária. Além disso, o tratamento destas últimas 
é mais gratificante para a equipe de saúde porque o paciente responde mais pronta
mente e a cura ocorre mais rapidamente. 

Várias evidências indicam, no entanto, que a hanseníase não é uma doença 
igual às outras, como quer a política do SUS. Mesmo admitindo que não se justifica 
a manutenção de especialistas exclusivos, não há condições de descentralizar total
mente o seu atendimento devido, principalmente, ao despreparo dos médicos. Para 
capacitá-los, haveria que se promover uma mudança radical, desde a estrutura do 
ensino médico, cuja percepção dominante da doença é hospitalocêntrica, até uma 
melhora considerável no pagamento dos médicos do setor público. Ε preciso lem
brar, neste particular, que a maioria desses são recém-formados e que percebem o 
seu emprego como um estágio a ser superado em seu desenvolvimento profissional. 
Muitos deles, sabendo que irão mudar de emprego num futuro não muito longín
quo, não se interessam em capacitarem-se para lidar com a hanseníase, doença que, 
provavelmente, nunca irão se defrontar em outros contextos. Mesmo os que concor
dam com esta capacitação, acabam saindo do setor público quando encontram me
lhor emprego e, assim, o investimento em seu treinamento é perdido. 

Os médicos normalmente não têm condições de fazer o diagnóstico da han
seníase porque não receberam e nem deverão receber treinamento adequado. En¬ 



tre as doenças endêmicas e infecciosas, a hanseníase, com o menor índice de explo
ração nas Faculdades de Medicina, é a que menos parece interessar. Considerada 
uma doença de segundo plano, própria da pobreza, ela não estimula nem o estudo 
nem o tratamento. 

A não ser em casos extremos, a hanseníase é uma doença que não requer re
cursos hospitalares e, por isso, encontra-se fora do paradigma hospitalocêntrico do
minante da medicina e do ensino médico. O seu tratamento sempre esteve nas 
mãos do serviço público, também considerado marginal e pouco estimulante para 
os centros de formação médica. Uma vez que as escolas de medicina não formam 
profissionais para atuar na rede pública, o conhecimento sobre a doença é adquiri
do principalmente na prática, com o auxílio de uns poucos cursos de capacitação 
profissional. 

Neste quadro, o conflito entre a política prevalente no SUS e uns poucos mé
dicos que insistem em defender uma política centralizada em relação à esta doença 
chega a ser intenso em alguns momentos. O SUS considera os médicos interessados 
nesta perspectiva como antiquados e retrógrados, propensos a promover uma volta 
da política vertical e centralizada do antigo Departamento de Profilaxia da Lepra 
(DPL). 

Campinas experimentou uma valorização dos profissionais da saúde em 1989 
e 1990, quando, então, os bons salários foram acompanhados de boas condições de 
atendimento clínico. Neste período, as consultas duravam mais tempo e as histórias 
de vida eram estimuladas como um meio adequado para assessorar o diagnóstico e 
o tratamento. Após 1991, o salário teve uma queda violenta, o número de médicos 
diminuiu, assim como a produtividade e a dedicação ao serviço, prejudicando o pa
drão iniciado anteriormente e contribuindo muito para a frustração da equipe de 
saúde. 

Há um consenso generalizado entre os profissionais envolvidos de que o sis
tema de saúde como um todo encontra-se em crise. Na área da hanseníase, esta si
tuação é considerada ainda mais grave. Para os cerca de 1.100 doentes cadastrados, 
há apenas 1 médico especialista, quando o ideal seria um médico para cada 300 
doentes. Isso, para não falar da equipe multidisciplinar de saúde, encarregada de 
dar suporte social e psicológico ao paciente, e que praticamente inexiste na presen
te conjuntura. 

Uma categoria profissional de nível médio considerada extremamente impor
tante na concepção do SUS é o auxiliar de enfermagem, que assume responsabilida
des importantes no dia-a-dia do Centro de Saúde. Trata-se, no entanto, de um pro
fissional que praticamente não se encontra disponível no mercado, tendo em vista 
que a política de remuneração não motiva os de bom nível intelectual a prestarem 
concurso. Há, além disso, poucos cursos técnicos que formam esta profissão. 

A Policlínica I possui seis visitadores sanitários que realizam um serviço com a 
família do doente de hanseníase. Trata-se de uma categoria de nível médio, funcio¬ 



nal ao modelo de atenção dominado pela dermatologia sanitária e que se encontra 
atualmente em extinção, com um pessoal desmotivado e já próximo de obter apo
sentadoria. Este pessoal recebeu treinamento em medicina preventiva, em vacina
ção e em elementos de epidemiologia com atenção voltada para algumas epidemi¬ 
nas, entre elas a tuberculose e a hanseníase. 

O visitador sanitário foi formado por uma perspectiva paradigmática na qual 
ocorre uma divisão rígida entre o que é preventivo e o que é curativo, entre o que é 
coletivo e o que é individual na área da saúde. Como a direção do Centro de Saúde 
enfatiza a necessidade de encarar o problema da saúde sob uma perspectiva inte
gral, esta função especializada deixa de ter sentido. 

A direção do Centro de Saúde considera que o saber adquirido pelos visi¬ 
tadores, relativo ao contexto social e emocional da produção e manutenção da 
doença, que era específico da hanseníase, deve ser repassado para todas as ou
tras doenças. O auxiliar de enfermagem deverá substituir o visitador neste ponto. 
Espera-se, por exemplo, que este profissional, ao executar um curativo em al
guém que se machucou por causa de um acidente de trabalho, procure saber as 
condições em que esse fato ocorreu e encaminhe o problema para um tipo de 
solução que inclua as condições de trabalho vividas pelo paciente. Na prática, 
porém, devido à carência de recursos, o que ocorre é que o auxiliar de enferma
gem concentra mais de 90% das suas ações na área curativa. 

No Brasil, os serviços relativos à medicina coletiva (controle de vetores, insti
tuições de pesquisa, produção de imunobiológicos, de medicamentos e hospitais 
como o Emílio Ribas) foram sucateados e nada indica que esta situação possa ser re
vertida após a municipalização dos serviços de saúde e o SUS. As condições que 
dão suporte aos serviços de saúde são consideradas insuficientes. O principal pro
blema reconhecido é a falta de médicos, que resulta numa demanda reprimida con
siderável de serviços de saúde e numa grande demora no atendimento. 

Já a medicação específica para a hanseníase não tem faltado, mas faltam pro
dutos tais como copinho descartável para dar a medicação, além de material para 
curativo. No caso de uma neurite (inflamação dos nervos periféricos muito comum 
na hanseníase), falta gesso para fazer a imobilização. O Centro de Saúde carece de 
um sapateiro ortopédico para lesões e deformações nos pés. Alguns exames como o 
de eletromiografia (necessário para avaliação do comprometimento muscular do pa
ciente em decorrência da doença) só é possível ser realizado no hospital das clínicas 
da U N I C A M P , após muito tempo de espera. 

É também difícil a obtenção de meios para deslocar os pacientes para o Cen
tro de Saúde. Muitas vezes estes deixam de recorrer ao serviço em função de falta 
de recursos para se locomover de ônibus. Cirurgias para a correção de deformações 
nervosas, como a mão em garra, são atualmente quase impossíveis de se conseguir, 
da mesma forma que o são as retaguardas terapêuticas, tais como a reabilitação de 
estruturas de nervos e de músculos ou ainda a obtenção de uma prótese. 



Em 1990, a Prefeitura implementou um sistema de treinamento de médicos 
da rede pública para que pensassem na hanseníase como uma hipótese diagnostica. 
O passo seguinte seria treiná-los para executar o tratamento numa forma totalmente 
descentralizada. Contudo, os esforços realizados até agora são insuficientes. Os 
grandes problemas continuam sendo a grande rotatividade da mão-de-obra na rede 
e a descontinuidade das políticas públicas, com a mudança de secretários e de pre
feitos. 

No caso de haver um doente que recusa a se tratar e pode estar contaminan
do os seus familiares, o Centro de Saúde não tem qualquer meio de induzi-lo ao tra
tamento. O máximo a que se chega é requisitar por escrito para que retorne ao 
Centro de Saúde. Trata-se de uma postura positiva quando se tem como parâmetro 
a tradição autoritária do sistema de saúde inaugurada com Oswaldo Cruz. No en
tanto, configura-se uma postura de omissão irresponsável quando se sabe que exis
tem meios não autoritários de persuasão através de visitas de sanitaristas e psicólo
gos, mas que não são utilizados por falta de verba. Sugerir que o sistema de saúde 
saia em busca de patologias seria pedir um esforço absolutamente além de seus 
meios, considerando que o próprio sistema sequer consegue dar conta dos que pro
curam por ele. 

Na ocasião desta pesquisa, em 1993, o serviço estava à beira do caos devido, 
principalmente, à recessão e, conseqüentemente, à falta de recursos, à insuficiência 
de médicos, aos baixos salários e à piora da qualidade de vida da população. Houve 
um aumento considerável da procura e dependência do serviço público em função 
do desemprego e empobrecimento da população. O enorme arrocho salarial pro
movido pelo estado e também pela prefeitura nos anos anteriores estimulava a de
missão, particularmente, de médicos. Considera-se, no entanto, que a Policlínica I, 
apesar de todos os obstáculos, encontrava-se numa posição privilegiada, em virtude 
da sua boa localização e do bom ambiente de trabalho. 

Embora partilhem do ideal de que a saúde e a doença devam ser percebidos 
num contexto que inclua dimensões mais amplas do que o mero aspecto biológico, 
os médicos são unânimes em afirmar que não se pode começar um sistema de saú
de sem o aspecto biológico. As dimensões sociais e psicológicas da doença deverão 
ser acrescentadas paulatinamente, na medida em que o serviço receba mais recur
sos. Enquanto isso não for possível, o médico improvisa com os poucos recursos de 
que dispõe. 

O TRATAMENTO Ε OS PACIENTES DE HANSENÍASE 

A hanseníase é uma doença sistêmica, que ataca não só a pele e os nervos 
periféricos, as duas áreas mais comuns de comprometimento, mas também os olhos 
e muitas outras estruturas. Trata-se de uma doença que envolve várias áreas médicas 



tais como a clínica geral, a imunologia, a neurologia, a ortopedia, a oftalmologia, 
além da dermatologia. Daí a sua dificuldade de diagnóstico e tratamento. 

O tratamento pode ser complicado em função dos muitos anos de terapia e 
do acometimento sistêmico próprios da doença, além dos efeitos colaterais que os 
medicamentos produzem. A poliquimioterapia (PQT), quando surgiu, foi vista como 
um avanço que iria revolucionar a área da hanseníase. Hoje, já não se tem tanta 
certeza, embora haja um consenso de que ela é mais eficaz para a maioria dos 
doentes. De um modo geral, a grande vantagem da PQT repousa na diminuição 
considerável no tempo de tratamento. 

A PQT foi introduzida no Estado de São Paulo em 1988, tardiamente em re
lação a outros estados brasileiros. Ela começou a ser utilizada em projetos de lugares 
como a Faculdade de Saúde Pública e o Instituto de Saúde da USP, unidades dife
renciadas, com maiores recursos do que a rede pública de serviços de saúde. Em 
Campinas, ela só chegou em 1989 em situação de experiência. Hoje, esta forma de 
tratamento é preconizada para ser padrão. A monoterapia tenderá a ser destinada 
apenas às exceções. 

Apesar das suas vantagens, a PQT mexe com o sistema imunológico dos pa
cientes e pode causar vários problemas colaterais, entre os quais o escurecimento da 
pele, um efeito que concorre para aumentar a depressão e reduzir a auto-estima 
num número significativo de pacientes. 

Atualmente, entre os 758 pacientes em tratamento na Policlínicas I, 316 se 
submetem à PQT. A tendência é aumentar este número até aproximadamente 80% 
dos pacientes. Esta forma de tratamento não se estende a um número maior de pa
cientes por várias razões: alguns estão indo bem com a forma antiga; outros encon
tram-se em fim de tratamento e, outros ainda, por terem em seu quadro clínico in
compatibilidades com a PQT, como problemas hepáticos e renais. 

Normalmente, o tratamento da hanseníase pode levar oito anos ou mais, até 
que a baciloscopia se torne negativa. Mais cinco anos de controle são ainda necessá
rios. É difícil convencer o paciente de que precisa continuar se submetendo ao pe
ríodo de controle, uma vez que não apresenta sinais e nem mal-estar relacionados 
com a doença. Com a PQT, o tratamento médio estimado é de 2 anos, mas nas for
mas paucibacilares o tempo pode ser reduzido a 6 meses. O ano de 1992 registra 
161 casos de cura de pacientes de hanseníase em Campinas, a maioria deles prove
nientes da PQT. 

Verifica-se, deste modo, que sendo a cura mais rápida e o controle médico 
maior na PQT, o abandono do tratamento (0,25% dos casos) é muito menor do que 
o encontrado na monoterapia (cerca de 6% dos casos).10 A diminuição do abandono 
do tratamento entre os pacientes que se submetem à PQT mostra que a principal ra

10 Estes números não consideram as interrupções momentâneas do tratamento, que ocorrem freqüente
mente em função da dificuldade de seguir a sua disciplina. 



zão deste fato repousa no tempo exigido pelo tratamento. No capítulo 8, a questão 
do abandono de tratamento é abordada e os seguintes pontos foram considerados 
como fatores que concorrem para este fenômeno: a dificuldade de comunicação 
com o serviço de saúde; o mal-estar causado pelo tratamento; a falta de confiança 
no diagnóstico do Centro de Saúde, principalmente diante do fato de que outros 
médicos realizaram outros diagnósticos anteriormente; e, finalmente, a ignorância a 
respeito das conseqüências de deixar a doença sem tratamento. 

Após tanto tempo de tratamento, alguns pacientes, particularmente os mais 
idosos, não conseguem aceitar o fato de que obtiveram alta e que estão curados. 
Eles se acostumaram de tal forma com a rotina do tratamento que é difícil conven
cê-los de que ela não é mais necessária. O hábito torna-se, às vezes, tão arraigado 
no íntimo do indivíduo, que mesmo a ausência de sinais da doença não o convence 
de que está curado. Há relatos de alguns pacientes que, ao saberem que tiveram 
alta, tentaram manter um compromisso com os médicos, propondo-se a tomar os 
medicamentos dia sim, dia não ou, então, uma vez por semana, ao invés de tomá-
los todos os dias. 

Com já foi observado anteriormente, a maioria dos doentes de hanseníase 
são de pessoas pobres, provenientes do mundo rural, sendo poucos os de classe mé
dia ou rica. O pessoal mais idoso apresenta-se, em geral, como os casos mais graves, 
com várias outras seqüelas. A política de confinamento atingiu alguns desses pacien
tes, neles deixando, muitas vezes, marcas profundas. Casos de pessoas arrancadas 
de suas famílias, de seus filhos, que tiveram que abandonar o emprego, chegam a 
impressionar os médicos que os tratam atualmente. É importante lembrar que essa 
condição prevaleceu até o início da década de 60, mais de dez anos após a introdu
ção da sulfona, um medicamento que impossibilitava qualquer risco de contágio. 
Como era freqüente o doente esconder a sua condição até o ponto de não ser mais 
possível, esses pacientes apresentam os casos mais graves da doença. Alguns deles 
encontram-se em tratamento há mais de 30 anos. 

A hanseníase, por suas próprias características, resiste à modernização da prá
tica médica. Uma vez que a vida do paciente e de sua família devem ser acompa
nhadas num sentido muito amplo, exigem um contato prolongado, envolvendo um 
vínculo do tipo "médico de família". A situação do paciente inclui dramas de vários 
tipos, relacionados com a situação de pobreza: a carência cultural, a desagregação 
familiar, o subemprego e os problemas psicológicos específicos à doença, relativos à 
rejeição e à baixa auto-estima. Os médicos do Centro de Saúde reconhecem que é 
muito difícil construir com esses pacientes uma auto-imagem positiva. Mesmo entre 
os mais jovens, a sua auto-imagem é, via de regra, bastante negativa, uma condição 
que os profissionais da saúde concordam que prejudica significativamente o trata
mento. Como vimos, o serviço, infelizmente, não conta com profissionais que pode
riam trabalhar o lado emocional do paciente. 



Os profissionais do Centro de Saúde são unânimes em reconhecer que o pro
blema de depressão causada pelas condições de vida afeta negativamente o trata
mento. Ainda assim, estes profissionais sabem que é inevitável que a escassez de re
cursos do setor público afete principalmente esta área, que envolveria um trabalho 
mais intensivo de psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais preocupados 
em perceber o processo saúde e doença no interior de uma perspectiva integral de 
vida. 

De um modo geral, muitos doentes de hanseníase convivem com uma lesão 
ou dormência anos a fio, sem se preocupar. Só quando o quadro se agrava, quando 
aparecem outras lesões ou uma dor aguda, é que o doente vai pensar em procurar 
um médico. A procura espontânea por causa de uma lesão em fase inicial é a exce
ção e não a regra. Se o serviço estivesse equipado de uma forma mais adequada, se 
o tempo de consulta pudesse ser maior, o diagnóstico certamente seria muito mais 
freqüente. 

Na maioria das vezes, o paciente de hanseníase é um migrante pobre com 
pouca inserção social e com baixo nível educacional. O tratamento da doença exige 
uma disciplina que ele não está preparado para suportar, principalmente levando-se 
em conta que a doença não produz grandes problemas físicos no início de sua ma
nifestação, enquanto a medicação geralmente produz mal-estar. Acostumado a 
identificar o mal-estar com doença, é comum o doente avaliar que antes do início 
do tratamento a sua condição era muito melhor. A falta de confiança no tratamento, 
a ansiedade produzida pelos exercícios físicos necessários durante o tratamento, a 
ausência de melhora visível por um longo tempo, tudo isso vai ao encontro de uma 
situação não propícia à cura. 

A grande rotatividade de mão-de-obra, existente em função dos baixos salá
rios, causa um grande prejuízo para todas as doenças mas, principalmente, para a 
hanseníase, que exige um treinamento específico e contempla um tratamento de 
longa duração. Os pacientes sempre ficam desapontados quando constatam que 
qualquer membro da equipe de saúde, especialmente o médico, mudou. A confian
ça no profissional e o vínculo afetivo, aspectos importantes da clínica, não podem 
ser oferecidos pelo serviço. 




