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DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO Ε 
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO 

Os depoimentos relativos à história pessoal do desenvolvimento dos sinto
mas, do recurso a médicos e do diagnóstico da hanseníase apresentam um ponto 
em comum, qual seja, na maioria dos casos (cerca de 90%), antes de haver o diag
nóstico da doença, o paciente passou por um médico que emitiu um diagnóstico er
rado. A situação mais comum, no entanto, envolveu vários médicos e muitos anos 
de tratamento equivocado. Esses depoimentos são eloqüentes no sentido de revelar 
um fato que é amplamente reconhecido pelos profissionais especializados em han
seníase no Centro de Saúde I (Policlínica) em Campinas e pelos demais especialistas 
entrevistados nesta pesquisa, ou seja, os médicos, de um modo geral, receberam 
treinamento insuficiente para lidar com várias doenças endêmicas no Brasil. Quando 
se pensa em hanseníase, esta deficiência revela-se de um modo ainda mais pronun
ciado, a ponto de haver uma profunda ignorância no que diz respeito a esta doen
ça. Este fator concorre decisivamente para que a hanseníase seja, quase sempre, 
diagnosticada tardiamente. Além destes aspectos, este capítulo mostrará também o 
relacionamento dos doentes com o tratamento, com o diagnóstico e com o serviço 
médico. O significado que assumem os nomes 'lepra' e 'hanseníase' e a avaliação 
do serviço e da medicina oficial serão também focalizados. Inicialmente, no entanto, 
temos trechos de entrevistas que demonstram o problema do diagnóstico equivoca
do: 

A minha avó ficou por mais de 70 anos fazendo um tratamento que não 

tinha nada a ver com hanseníase porque os médicos achavam que era primeiro 

reumatismo e depois diabetes. Quando ela voltou a Campinas eu a levei ao 

posto de saúde e só então o médico suspeitou que ela poderia ter hanseníase 

e a mandou ao Centro de Saúde. (Comunicante, 37 anos, cozinheira) 



A minha doença começou com uns caroços no corpo há cinco anos. Eu 

me tratei com um médico que me encheu de remédios que não fizeram qual

quer efeito, só me intoxicaram. Cheguei a me internar no Hospital e um grupo 

de estudantes ficou em cima de mim, sem descobrir a minha doença. Se não 

fosse a minha mulher suspeitar que poderia ser hanseníase, provavelmente eu 

ainda estaria nas mãos de médicos que não conhecem nada dessa doença. Eu 

levei a suspeita da minha mulher para o médico que resolveu me encaminhar 

para o Centro de Saúde. (Doente, 50 anos, motorista de ônibus aposentado) 

Apareceu uma mancha na perna, mas eu achava que era por causa da in

toxicação de umas injeções de antibiótico que tinha tomado e não me preocu

pei. O tempo foi passando e um dia acordei com as pernas totalmente ador

mecidas e mal consegui me levantar da cama. Nessa ocasião, torci o pé es

querdo que inchou e foi engessado. Quando o gesso foi retirado, o médico 

constatou que o pé continuava inchado. A partir daí eu fui a vários outros mé

dicos, o pé foi engessado de novo e só depois que uma médica percebeu que, 

além do inchaço havia insensibilidade no braço é que decidiu me encaminhar 

para o Centro de Saúde. (Doente, 61 anos, faxineira de firma) 

O reconhecimento dos sintomas da hanseníase depende de dois fatores. Pri
meiro, da percepção de algo anormal no corpo e, segundo, de um conhecimento 
que remeta esta percepção a uma situação de doença. No caso da hanseníase, a 
junção desses dois fatores é difícil de ocorrer uma vez que, como muito bem de
monstrou Boltanski,1 a percepção de um sintoma corporal depende em grande me
dida de referência simbólica que o situe no interior de um determinado sistema 
cosmológico. Só então este sintoma poderia ser reconhecido, classificado e lidado 
apropriadamente. 

A palavra desempenha um papel dos mais importantes neste processo e nela 
já se inclui uma série de atitudes, valores e estratégias de ação. Como, no entanto, o 
capital taxonômico das classes trabalhadoras manuais é pequeno com relação a 
eventos corporais, a percepção destes fica prejudicada, a não ser quando o sintoma 
evolui para formas significativas de dor ou incômodo. 

No caso da hanseníase, esta situação pode ser ainda mais dramática, uma vez 
que os sintomas, no início da doença, não são muito notáveis e nem prejudicam o 
desempenho no trabalho. Por esse motivo, também porque, praticamente, não exis
te uma busca planejada de casos desta doença por parte de um programa de saúde 
pública, a procura por tratamento é freqüentemente tardia. Esta situação torna-se 
ainda mais grave quando nos deparamos com a ignorância de uma ampla propor
ção de médicos sobre a doença. 

1 BOLTANSKI, L. AS classes sociais e o corpo. Rio de Janeiro: Graal, 1 9 8 4 . 



Uma dimensão importante da hanseníase é que ela é uma doença que, em 
suas formas mais evoluídas, pode causar lesões de nervos e impedir a execução de 
muitas formas de trabalho. Nos grupos amostrais estudados, grande parte dos indiví
duos conhece este fato e o leva em conta na decisão de continuar e persistir com o 
tratamento. A idéia de não mais poder trabalhar significa uma ameaça direta à sub
sistência e, portanto, algo realmente grave na vida de cada um: 

Eu não sabia nada sobre a hanseníase, só depois que começou o trata

mento eles explicaram e eu aprendi. Muitas coisas próprias da doença, tais 

como insensibilidade e coceira na perna, eu nem notava e hoje eu estou sem

pre ligado nisso porque é preciso passar um óleo que os médicos recomen

dam. (Doente, 40 anos, pequeno empresário) 

Só quando perdi o movimento do dedinho da mão esquerda e o pé pas

sou a só virar para baixo é que eu procurei tratamento médico. (Doente, 40 

anos, pequeno empresário) 

Eu só recomecei o tratamento há quatro meses depois que percebi que 

estava ficando pior e não estava dando conta do serviço de casa. (Doente, 62 

anos, dona de casa) 

Embora a preocupação com o uso do corpo no trabalho seja crucial para a 
subsistência da grande maioria dos entrevistados, e a hanseníase envolva uma amea
ça a este aspecto, houve uns poucos indivíduos que demonstraram não se importar 
com isso. Eles preferiram interromper o tratamento e se colocar sob o risco de se ve
rem impedidos de exercer o seu trabalho a continuar se submetendo às recomenda
ções médicas. A alegação dos quatro entrevistados que se encaixam neste caso foi 
que o trabalho os impedia de permanecer na fila de espera para receber atenção no 
Centro de Saúde todo mês. Observa-se, nessas situações, que a perspectiva de pla
nejamento a curtíssimo prazo, que corresponde à quase totalidade das ações postas 
em prática ao longo de suas vidas, foi mais consistente do que o medo projetado no 
futuro a exigir uma disciplina a longo prazo. 

Faz um ano que comecei a me tratar de hanseníase e faz seis meses que 
interrompi o tratamento. Já recebi cartas do Centro de Saúde pedindo para 
voltar, mas eu não posso perder tempo de trabalho esperando ser atendido. 
(Doente, 29 anos vendedor ambulante) 

Como vimos anteriormente, o tratamento da hanseníase é difícil e demorado. 
Ele exige um tempo médio de dois anos no caso de o paciente estar se submetendo 
à poliquimioterapia (PQT). Mesmo a forma mais branda da hanseníase (a paucibaci¬ 



lar) exige um tempo mínimo de seis meses. No caso do tratamento tradicional, o 
tempo é muito maior, podendo chegar a quinze ou mais anos, dependendo da evo
lução do paciente. 

Em princípio, a PQT, por ser mais eficaz e por ter uma duração muito menor, 
é mais desejada tanto pelos médicos como pelos pacientes. Porém, ela não é tolera
da por alguns pacientes que, por apresentarem efeitos colaterais fortes, não ofere
cem alternativa ao tratamento tradicional. Um dos efeitos colaterais, amplamente re
conhecido como muito desagradável é, como vimos, o escurecimento da pele. Ou
tros efeitos referem-se a indisposições estomacais, prejuízo para o funcionamento 
dos rins e indisposição geral para o exercício de atividades físicas e mentais. 

Além dos antibióticos, o tratamento demanda uma disciplina que altera mui
tos hábitos do paciente, exigindo abstinência de bebidas alcoólicas e exercícios físi
cos diários para os tendões e filamentos nervosos, principalmente dos membros su
periores (braços, mãos e dedos) e inferiores (pernas, pés e dedos). Os antibióticos 
são fornecidos gratuitamente pelo Centro de Saúde que acompanha a evolução do 
tratamento, exigindo a presença mensal do paciente. 

De um modo geral, foi possível observar que a grande maioria dos pacientes 
não segue adequadamente o tratamento, particularmente no que se refere aos exer
cícios físicos. Apenas uma minoria confirmou segui-los de um modo rigoroso. Quan
to ao uso dos antibióticos, a maioria segue o tratamento, apesar do mal-estar que 
eles provocam. Uma percentagem significativa (20%) interrompe momentaneamen
te o consumo de medicamentos quando o mal-estar decorrente do seu uso torna-se 
insuportável. A abstinência ao uso de bebida alcoólica é, no entanto, um fato que 
está longe de ser geral. 

A proporção dos que fazem corretamente os exercícios necessários para a re
cuperação da mobilidade das mãos e pés é muito pequena (cerca de 15%). Como 
ilustram os trechos e entrevistas abaixo, os exercícios físicos mostraram-se incompa
tíveis para quem trabalha com o corpo o dia inteiro e chega cansado em casa: 

A enfermeira me orientou para por os pés na água quente, massagear a 

perna com óleo e fazer exercícios para os nervos, mas raramente eu faço tudo 

isso. A gente esquece. Ela recomendou para usar um barbantinho no dedo 

para não esquecer, mas a gente esquece do barbantinho também. (Doente, 33 

anos, operário) 

Eu não faço nenhum dos exercícios que me recomendaram no Centro de 

Saúde porque não entendi bem o que era para fazer. Eu me exercito capinan

do nos lotes e já é exercício suficiente. (Doente, 52 anos, autônomo) 

Eu tomo todos os remédios recomendados, mas fora de hora. Eu não 
consigo encontrar tempo para fazer os exercícios e nem evitar de tomar sol por 



causa de meu trabalho como motorista de caminhão. (Doente, 33 anos, mo

torista de caminhão) 

O nome hanseníase foi dado à lepra numa tentativa de reduzir o estigma as
sociado com esta doença. Nem todos os países adotam esta nomenclatura. No Bra
sil, a decisão de adotá-la ocorreu num contexto em que uma nova atitude para com 
a doença foi tomada pelas áreas competentes de saúde pública, em particular o Mi
nistério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde. 

O fato é que esta mudança de nome concorre positivamente para se conside
rar a hanseníase como uma doença como outra qualquer, reduzindo a conotação 
negativa associada ao nome lepra. Cerca de 50% dos indivíduos entrevistados não 
consideram que hanseníase e lepra são a mesma doença, ou consideram ambas 
como estágios muito diferentes da mesma doença, onde a lepra aparece como uma 
manifestação muito mais grave. 

Uma outra direção importante transmitida pelo Centro de Saúde aos pacien
tes refere-se a uma certa banalização da hanseníase como sendo uma doença que, 
por ser curável, não apresenta muitos riscos quando tratada. Juntamente com este 
aspecto, inculca-se no paciente a crença de que não há qualquer outra forma de 
tratamento possível para esta doença. Para que ocorra a cura, o paciente tem que se 
submeter incondicionalmente ao tratamento prescrito, principalmente no que se re
fere ao uso de antibióticos: 

A palavra lepra assusta muita gente, mas já tem cura. Assusta porque 

vem da tradição, as pessoas mais velhas não tinham conhecimento nenhum, 

eram ignorantes. Ouviam aquilo e se horrorizavam. Hoje a sociedade é mais 

esclarecida. Quando a minha irmã me contou que tinha esta doença eu não 

tive reação estranha não. Ficou bem claro que a gente não devia se preocupar. 

(Comunicante, 31 anos, do lar) 

Quando o meu marido foi diagnosticado como hanseniano, em 1959, o 

preconceito foi uma coisa de doido. Não se podia falar sobre o assunto porque 

todo mundo tinha medo. Os que sabiam da doença dele não davam a mão e 

evitavam chegar perto. Hoje é diferente, eu conto para todo mundo esse pro

blema e não percebo nem medo nem preconceito. (Comunicante, 74 anos, 

aposentada) 

Eu não sei o que é lepra, já ouvi falar que é uma doença muito ruim que 
dá feridas cascudas que arrebentam na pele deixando a pessoa suja e fedida. 
Graças a Deus eu nunca vi esta doença. Hanseníase é o que eu tenho, começa 
com um formigamento na pele e depois a gente não sente nada naquela parte. 
Não dá para explicar muita coisa, o motivo da doença, como ela acontece, es¬ 



sas coisas, por que a gente não pensa muito no assunto. Para explicar bem, a 

gente teria que estudar em livro. (Doente, 62 anos, dona de casa) 

Quando soube que tinha esta doença, me senti muito humilhada. Eu 

cheguei a discutir com o médico e com as enfermeiras porque não era possível 

achar que eu tinha uma coisa dessas. Mais tarde, entendi que a hanseníase é 

uma doença como outra qualquer. (Doente, 71 anos, pensionista) 

O conhecimento sobre a hanseníase pelos indivíduos pesquisados é rudimen
tar, como a compreende a ciência ocidental moderna. Uma proporção significativa 
dos comunicantes e dos pacientes (25%) tem uma visão distorcida ou não sabe pra
ticamente nada sobre a doença, enquanto os demais sabem apenas rudimentos que, 
no máximo, são equivalentes aos cartazes informativos no Centro de Saúde. 

Via de regra, esses conhecimentos se aplicam exclusivamente ao caso pessoal 
do indivíduo doente na família. Em alguns casos, o comunicante sequer sabia que 
havia um doente de hanseníase em sua casa. Quanto aos medicamentos ingeridos, a 
maioria dos pacientes e dos comunicantes entrevistados sabiam muito pouco sobre 
o seu modo de ação. 

A representação mais comum para a hanseníase refere-se a uma situação de 
ambigüidade. Se por um lado, ela aparece como uma doença que tem cura, que, se 
tratada, não contamina, ainda assim ela é considerada como merecedora de preo
cupação. Quando se consideram outras doenças graves tais como o câncer ou, par
ticularmente, a A I D S (uma referência constante para situar positivamente a hansenía
se), então a hanseníase volta a ser considerada uma doença banal: 

Eu não tenho a mínima idéia do que seja hanseníase porque é a primeira 

vez que estou ouvindo. Lepra eu já ouvi falar, parece que é uma doença grave, 

a pessoa fica deformada, é muito contagiosa e por isso a pessoa tem que ficar 

separada. Mas a gente não entende, não sei dar uma explicação. Eu nunca vi 

esta doença e nunca conversei sobre isso antes. (Comunicante, 34 anos, do

méstica) 

Como seres mortais, estamos sujeitos a contrair qualquer doença, inclusi
ve as mais sérias. Ainda bem que a hanseníase tem cura. Duro seria você estar 
com uma doença sem tratamento. Muito pior do que a hanseníase é o câncer 
e, ainda pior do que o câncer é a AIDS. Essas doenças causam um enorme so
frimento e o fim é sempre a morte. Com a hanseníase, o sofrimento é muito 
menor. (Comunicante, 39 anos, escrituraria) 

Nunca quis saber sobre a doença da minha sogra; nunca perguntei por

que acho chato. Se a pessoa não conta, a gente não deve ficar especulando. 



Separar a pessoa doente seria muito ruim para ela e isso a gente não faz, mes

mo porque a hanseníase não é uma doença contagiosa; se fosse, alguém de 

nós já estaria contaminado. (Comunicante, 29 anos, pedreiro) 

Quando comecei a fazer os exames no Centro de Saúde, eu tinha medo 

que fosse AIDS. A médica fez muitos mistérios antes de me dizer o que eu tinha 

e eu fiquei muito assustado. Quando soube que tinha hanseníase me senti até 

melhor. Os médicos me explicaram que, fazendo o tratamento, a doença dei

xaria de ser contagiosa. Acho que serei curado e não estou preocupado. 

(Doente, 40 anos, pequeno empresário) 

A maioria dos indivíduos estudados (82%) avaliou negativamente o governo 
do tempo da época que antecedeu o levantamento de dados da pesquisa, o Gover
no Collor, identificando-o com a difícil situação de vida e de trabalho. Esta avaliação 
coincide com o momento extremamente grave de crise econômica, social e cultural 
por que passa o País. A inflação em torno de 20% ao mês atinge principalmente os 
trabalhadores que não têm como dela se defender. Os serviços públicos deteriora
dos, o desemprego e o aumento impressionante da criminalidade, todos esses fato
res repercutem, principalmente, na população trabalhadora residente na periferia 
urbana. As políticas públicas, ou a ausência delas, excluem, de um modo ou de ou
tro, os pobres nos campos ocupacional, educacional, habitacional e político. Os in
divíduos pesquisados percebem isso claramente e consideram uma conseqüência 
natural que o pobre adoeça mais do que o rico. 

A oferta de serviços de saúde "oficial" disponível compreende fundamental
mente a rede básica de serviços públicos de saúde, os farmacêuticos, a medicina 
conveniada e a medicina privada, envolvendo agentes tais como médicos, enfer
meiras, atendentes de enfermagem e práticos de farmácia. 

A medicina conveniada é promovida pelas grandes firmas aos seus funcioná
rios e a suas famílias, recebendo da comunidade uma avaliação bastante positiva. A 
medicina particular, através de consulta privada, embora receba aprovação inques
tionável da comunidade, é um recurso que, pelo seu custo financeiro, torna-se ex
cepcional. O recurso ao farmacêutico como agente de diagnóstico e cura de doen
ças é também comum, constituindo parte importante nas estratégias de consumo de 
medicamentos por parte dos indivíduos estudados.2 

No que se refere aos serviços públicos de saúde, 38% da população amostrai 
os considera precário e insuficiente; 44% o considera aceitável, com restrições, e 
apenas 18% o considera adequado. Os hospitais universitários receberam uma ava
liação mais favorável dos indivíduos estudados do que os Postos e Centros de Saúde. 

2 Ver, a respeito, QUEIROZ, M. S. Representações sobre Saúde e Doença - agentes de cura e pacientes 

no contexto do SUDS. Campinas: Ed. UNICAMP, 1990. 



Considera-se que, neles, não só o atendimento é mais rápido, mas também melhor. 

A possibilidade de receber um serviço com maior disponibilidade de meios diagnós

ticos e terapêuticos que se supõe haver nestes hospitais concorre para esta avaliação 

positiva. 

A insatisfação da clientela com os serviços prestados pela rede pública de saú

de tem a ver, principalmente, com a demora no atendimento e com a expectativa 

frustrada a respeito do tratamento médico. A tendência de alguns médicos da rede 

pública de não medicar desnecessariamente o paciente tem como efeito gerar des

contentamento: 

A situação do país está péssima. Não há emprego, muitos dos meus cole

gas mais antigos viraram bandidos. Tem muito pivete nas ruas, trombadinhas 

que roubam por vício, para comprar droga. A gente que procura viver honesta

mente, sofre, não encontra oportunidade. O Collor acabou de estragar o País. 

(Doente, 26 anos, ajudante de pedreiro) 

O pecado que eu cometi por ter esta doença é ter nascido no Brasil. Se 

fosse em outro país as condições seriam muito melhores. Aqui, quando a gente 

precisa de um tratamento, dá muito trabalho e tudo é muito difícil. Quando 

precisa de um exame, a demora é de pelo menos três meses. O governo preci

saria dar mais apoio para a saúde. Todos nós merecemos que esse desejo seja 

atendido, mas atualmente isso parece ser impossível. (Doente, 40 anos, pe

queno empresário) 

Os médicos do Posto fazem pouco da gente. Eles acham que o que é 

descontado do seu salário e vai para eles é muito pouco e você não recebe um 

tratamento adequado. A pobreza inteira está lá e eles não dão conta e, então, 

eles dão um remedinho só para aliviar. A gente consegue isso depois de ter ido 

não sei quantas vezes para marcar consulta e esperar um bom tempo na fila. 

Daí a gente fica mais nervosa e mais doente ainda do que estava. Pior ainda 

quando encontra um médico que trata mal o cliente. Por enfrentar todos esses 

problemas é que o pobre é mais doente do que o rico. (Doente, 61 anos, faxi

neira de firma) 

Eu fico muito irritada quando vou ao Posto de Saúde para mim ou para 
meus filhos e ouço o médico dizer sem nem examinar ou pedir exames clínicos 
que a gente não tem nada de errado. Aí a gente volta frustrado porque conti
nua com o problema sem ser medicado. Quando isso acontece, eu procuro 
outro médico ou o farmacêutico já conhecido da gente. (Comunicante, 29 
anos, do lar) 



Quando a atenção é focalizada especificamente no Centro de Saúde que 

promove o tratamento para a hanseníase, a avaliação dos indivíduos pesquisados é 

melhor do que a do sistema de saúde em geral, chegando a ser positiva em cerca de 

29% dos casos. Os que avaliaram o serviço como adequado, com restrições, chegam 

a 43% e os que o consideraram precário e insuficiente totalizam 28%. 

Os que espontaneamente avaliaram positivamente o serviço deram como ra

zão principal o fato de o serviço ser grátis e o seu custo ser maior do que a contri

buição que eles dão em forma de imposto. Foi também bastante mencionada a qua

lidade no atendimento, principalmente de um ou outro médico ou enfermeira. 

Quando, no entanto, o entrevistador destacou as principais falhas do serviço, a ten

dência foi concordar que elas de fato existem. 

As maiores restrições ao serviço foram, pela ordem de importância, a demora 

no atendimento, a falta de esclarecimento e comunicação para com os doentes e a 

falta de atenção de médicos e pessoal de enfermagem por problema de falta de 

tempo. Estas condições concordam plenamente com a avaliação do serviço realiza

da pelos médicos e pessoal de enfermagem do Centro de Saúde. Os trechos de en

trevistas abaixo revelam como estes aspectos são representados: 

Eu já melhorei uns 80% depois que comecei a fazer o tratamento. Não 

tenho nenhuma queixa de lá, todos me tratam muito bem. O serviço é nota 

dez. Quando eu sarar, pretendo voltar lá de vez em quando para fazer uma vi¬ 

sitinha. (Doente, 50 anos, motorista aposentado) 

Os médicos e as enfermeiras que trabalham com hanseníase têm um sa

lário muito baixo, então tem aqueles que tratam a gente com carinho e aque

les que atendem a gente muito mal, que descarregam os seus problemas em 

cima da gente. (Doente, 33 anos, operário) 

Sempre fui bem atendido no Centro de Saúde. O único problema é a 

mudança freqüente de médicos. A demora para ser atendido, para mim, não é 

problema porque meu patrão sabe da minha doença e é compreensivo, dei

xando eu me atrasar no serviço quando vou ao Centro de Saúde. (Doente, 4 Ί 
anos, autônomo) 

O atendimento no Centro de Saúde é muito ruim, muita demora e tudo 

muito mal explicado. Eu não consegui entender muito do que foi ensinado so

bre a doença e sobre os exercícios. Antes de me tratar lá, eu me tratava no 

hospital Mario Gatti e tomava um remédio para a circulação por causa do for¬ 

migamento na perna. Até hoje eu não tenho certeza se de fato eu tenho han

seníase, pode ser que o primeiro médico tivesse razão e eu tenho problema de 

circulação ou de alergia. (Doente, 74 anos, aposentado) 



O problema da dificuldade de comunicação entre equipe de saúde e pacien
te merece um destaque entre os obstáculos apontados pelos indivíduos pesquisados. 
Considerado como o segundo maior problema no Centro de Saúde, a falta de infor
mações a respeito da hanseníase aparece como uma aflição constante entre os indi
víduos pesquisados. Nota-se, neste particular, que há uma forte demanda reprimida 
com relação a um melhor conhecimento sobre a doença, sobre o processo de trans
missão e sobre a obtenção da cura. Entre alguns pacientes pairam dúvidas sobre se 
de fato estão com hanseníase pois, afinal, outros médicos deram outros diagnósticos 
e eles podem ter razão. Outras dúvidas dizem respeito a se, realmente, a doença 
tem cura, ao tempo de tratamento e aos exercícios, dietas e procedimentos necessá
rios. Ficou claro nas entrevistas que a falta de esclarecimentos prejudica de um 
modo significativo o tratamento da doença. 

Nesse contexto, os entrevistadores tiveram alguma dificuldade para se des¬ 
vencilhar do assédio que muitos entrevistados realizavam no sentido de obter várias 
informações a respeito da doença. Como mencionado no primeiro capítulo do livro, 
ainda que a principal entrevistadora fosse uma enfermeira com especialização em 
hanseníase, o procedimento foi invariavelmente recusar qualquer explicação para 
não prejudicar o andamento das entrevistas. 

Uma proporção significativa dos indivíduos entrevistados considera que o go
verno deveria explicar melhor sobre a hanseníase em programas de televisão, veícu
lo de comunicação mais acessível para a população trabalhadora: 

fu acho que a gente deveria estar ma/s a par de problemas de saúde. Por 
que não se dá mais esclarecimento e informação para o povo na TV já que todo 

mundo vê TV? Só assim o povo teria mais esclarecimento, mais informação e sabe

ria se prevenir da doença. (Comunicante, 37 anos, ajudante de pedreiro) 

Eu gostaria de saber muito mais do que sei sobre a hanseníase, como ela 

reage na gente, se vai mesmo ter cura, como ela passa para outra pessoa. Se ti

vesse esperança de que iria sarar eu poderia assumir certos compromissos com 

minha namorada que não sabe nada sobre a minha doença. É duro saber que 

alguém pegou uma doença grave por sua causa. Eu não tenho a menor idéia 

de como as pessoas que moram comigo teriam que fazer para não pegar a 

doença. (Doente, 24 anos, ajudante de pedreiro) 

fu não estou bem esclarecida sobre a hanseníase. Gostaria de saber mais so
bre como a doença é transmitida, como se desenvolve. Eles me explicaram tudo 
isso, mas a gente não entende bem. Eu tento pesquisar nos cartazes que têm no 
Centro de Saúde, mas ainda tem muita coisa que eu não sei. Por isso, eu desani
mei e não faço os exercícios. (Doente, 36 anos, empregada doméstica) 



O Centro de Saúde dá um bom atendimento, os médicos e as enfermei

ras são atenciosos, eu só acho que eles poderiam explicar melhor sobre a han

seníase, como a doença aparece, como se pega. Eu tive uma entrevista com 

uma enfermeira que deu explicação, mas já faz oito meses e eu esqueci tudo. 

(Doente, 55 anos, aposentado) 

Deveria haver um serviço mais eficiente de informação sobre a hansenía

se. Acho que falta um trabalho educativo de esclarecimento público sobre a 

doença. Ε preciso passar informações básicas sobre a doença, porque muito 

pouca gente a conhece. Mesmo os médicos não a conhecem. Não gosto do 

serviço do Centro de Saúde. (Ex-doente, 53 anos, técnico em prótese dentá
ria) 

O processo de avaliação de um serviço público apresenta um forte compo
nente de subjetividade que mesmo uma pesquisa qualitativa, algumas vezes, não 
consegue controlar. Em pelo menos uma ocasião, a ambigüidade da avaliação foi 
óbvia. O paciente considerou excelente o serviço, mas interrompeu o tratamento 
porque decidiu que não houve acerto para com o seu caso específico. 

Esta maneira de pensar e agir, embora tenha aparecido em apenas uma única 
ocasião de forma explícita, é de fato comum. Avalia-se a pessoa do médico enquan
to um ser humano, sem que ocorra uma dissociação com sua competência profissio
nal. Neste caso, não se considera de inteira responsabilidade do médico se ele errar 
o medicamento para um determinado caso. Não se espera que o médico acerte 
sempre e não lhe é atribuída nenhuma culpa neste processo. Cabe ao paciente pro
curar outro médico e, com ele, tentar uma melhor sorte. 

Os trechos de entrevistas abaixo ilustram esta maneira pontual de ver o pro
blema, que corresponde à causa da maioria das interrupções do tratamento de han
seníase. Ser um bom médico, segundo esta representação, mais do que "acertar" os 
remédios, significa ser atencioso e conseguir estabelecer uma conexão emocional 
para com o paciente. Considera-se, inclusive, que essa conexão emocional facilita 
muito o acerto médico. Neste sentido, o hospital é visto como um ambiente que, 
embora tecnicamente necessário para o tratamento, é frio e pode trazer outros agra
vos à saúde: 

Os médicos do Centro de Saúde são bons, eles só não acertaram os re

médios comigo. Por isso é que interrompi o tratamento de hanseníase. (Doen

te, 24 anos, contínuo de firma) 

O pessoal que trabalha com a hanseníase deve ser um profissional com 

experiência, mas se ele não tiver muita paciência, o seu saber não adianta 



nada. É importante ele não ter dúvida, transmitir segurança e calma e respon

der às dúvidas com simpatia. (Doente, 40 anos, pequeno empresário) 

Ser atendida com atenção e carinho é o que a gente espera de um servi

ço de saúde. A gente vai lá nervosa, cheia de problema e se não for bem rece

bida é pior do que se não tivesse ido. (Doente, 61 anos, faxineira) 

Quando eu vou ao Centro de Saúde eu faço questão de ser atendida 

pelo Dr. "C". Ele acertou o tratamento e eu me dou muito bem com ele. Eu 

prefiro ter que esperar mais tempo ou mesmo voltar outro dia do que ser aten

dida por um outro médico em quem eu não tenho confiança. Se não há con

fiança, é difícil o tratamento dar certo. (Doente, funcionária pública, 43 anos) 

Eu não gosto de internamento. Não gosto de hospital, acho uma tristeza, 

mas se não tem jeito, tem que ir, tem que tratar. Quando meu pai ficou inter

nado, foi uma tristeza vê-lo na mão dos outros. Tudo lá é muito frio e, por isso, 

eu fiquei muito preocupada. (Comunicante, 51 anos, do lar) 




