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RELACIONAMENTO SOCIAL, FAMILIAR Ε DE TRABALHO -

EXPECTATIVAS, ESTRATÉGIAS Ε ATITUDES 

Embora a hanseníase seja uma doença que, uma vez tratada, mostra possibili

dades significativas de cura e não apresenta risco de contágio, ainda persiste uma si

tuação moderada de estigma em relação à doença, em função de preconceitos pro

fundamente arraigados. 

O termo estigma é utilizado segundo o conceito desenvolvido por Goffman, 1 

que encontra nele três tipos fundamentais: as abominações do corpo, os defeitos de 

caráter e a proveniência social (nacionalidade, religião, casta etc.). Ε evidente que 
no contexto da hanseníase, o estigma refere-se ao descrédito, à desqualificação e à 

marginalização social em conseqüência das deformidades físicas do paciente. 

Uma vez que um indivíduo é estereotipado com tal rótulo social, que signifi

ca a imposição de uma marca que, de um certo modo, o reduz a uma condição in

ferior ao padrão mínimo atribuído à condição humana, restaria a ele duas possibili

dades: ou se adequar ao papel marginal a ele designado ou tentar "encobrir" as 

marcas que caracterizam o estereótipo estigmatizante. 

Aceitar o papel social significaria, no Brasil, antes da segunda metade deste 

século, segregar-se da família e da sociedade e confinar-se num dos leprosários dis

poníveis, submetendo-se a um tratamento que não tinha qualquer possibilidade de 

controlar a doença. Na Índia, conforme o relato de Waxler, 2 ainda hoje em dia, para 

um indivíduo socialmente reconhecido como leproso, não há alternativa ao abando

no do emprego, à separação da família e à exclusão do meio social. Procurar uma 

cidade grande é tudo o que lhe resta, como mendigo. 

Enquanto no meio cultural da India o indivíduo tende a conformar-se com o 

papel social a ele atribuído, nos Estados Unidos ele tende a agir agressivamente con¬ 



tra este tipo de estereótipo. No Brasil, a nossa pesquisa sugere que há uma forte ten
dência para o "encobrimento" da doença, com o apoio da família nuclear e dos 
serviços de saúde. 

Como vimos anteriormente, a mudança de nome 'lepra' para 'hanseníase' 
concorreu positivamente para atenuar o estigma. No Centro de Saúde, o paciente é 
estimulado a encobrir e instruído a não contar sobre sua doença para seu meio so
cial e de trabalho. Este conselho é seguido pela maioria dos indivíduos pesquisados. 
Com apenas três exceções, todas as famílias entrevistadas revelaram que evitam 
mencionar a respeito da doença para qualquer outro indivíduo fora do círculo mais 
íntimo da família. 

Normalmente, o diagnóstico de hanseníase choca o paciente que, mesmo sa
bendo que se trata de uma doença curável e não-transmissível, internaliza a necessi
dade de camuflar a verdade para os outros e passa a sentir o peso do estigma. A 
aliança com a família é considerada indispensável. A maioria dos doentes entrevista
dos considera que nunca notou preconceito entre os membros da família. Em três 
ocasiões, no entanto, este preconceito foi explicitado, e em dois casos houve sepa
ração do casal (depois reconciliados) e uma exclusão do meio familiar. Trata-se de 
uma situação que reforça a idéia de estigma moderado existente em relação à doen
ça. Este capítulo focaliza as estratégias e atitudes dos doentes e de seus familiares 
diante do estigma. Além disso, o capítulo traz à tona as estratégias diante do trata
mento da doença e o impacto da mesma no modo de vida em geral. Os trechos de 
entrevistas abaixo revelam, inicialmente, as representações e as atitudes mais gerais 
a respeito do estigma: 

Quando soube da minha doença fiquei muito revoltado. Eu gosto muito 

de praia, mas não dá mais para ir com pessoas conhecidas. Eu tenho que an

dar sempre com camisa de manga comprida e não posso usar bermudas. Pior 

que tudo é não poder tomar cerveja com os amigos por causa dos medica

mentos. Só de pensar no assunto, eu fico nervoso. Apesar disso, acredito na 

cura. (Doente, 29 anos, lojista) 

Quando a gente vê o preconceito que existe com relação à hanseníase, a 
barreira que ela produz, então, a gente trata de se resguardar. Antes, os lepro
sos eram enxotados; hoje, o problema com a AIDS é muito maior, e a hanse
níase passou a ser uma doença normal, mas mesmo assim é melhor evitar co
mentar com os outros sobre o assunto. (Doente, 40 anos, comerciante) 

Sou portador de hanseníase há uns 30 anos. Quando minha mulher ficou 
sabendo, ela separou-se de mim. Ela ficou preocupada com os filhos pequenos 
e foi embora. Mais tarde ela entendeu que a doença não é contagiosa, nós jun
tamos de novo e agora está tudo bem. (Doente, 64 anos, aposentado) 



Eu percebo muito preconceito contra o meu marido por causa da hanse

níase. Aqui em casa, o pessoal diz que não tem, mas não é verdade. Eu perce

bo que eles evitam sentar onde ele senta, beber no mesmo copo e não que

rem lavar a roupa junto com a dele. (Comunicante, 26 anos, desempregada) 

A atitude de encobrir a hanseníase perante os vizinhos e o meio social e de 

trabalho do doente é realizada com um cuidado ainda maior. O preconceito existe, 

e aqueles que não se preocuparam em preservar a sua imagem social sofreram um 

processo de degradação ou mesmo exclusão ou, no caso de trabalho, demissão. 

Este fator não está ligado exclusivamente à ignorância sobre o contágio da 

doença. Houve pronunciamentos de que, mesmo sabendo que não ocorre possibili

dade de contágio, há uma atitude psicológica de aversão ao doente, como se ele, na 

acepção de Douglas,3 tivesse se tornado impuro e esta impureza trouxesse alguma 

forma de perigo. Mais uma vez, como ilustram os trechos de entrevistas abaixo, a 

A I D S é utilizada como termo de referência e se sobressai em relação à hanseníase: 

Os vizinhos não sabem que tenho hanseníase porque não gosto de co

mentar. Quando me perguntam porque vou ao Centro de Saúde, digo que te

nho uma anemia forte e estou fazendo um tratamento. Se alguém fica sabendo 

que tenho essa doença, vai espalhar para todo o mundo. Aqui em casa, nin

guém fez nenhuma diferença comigo por causa da doença. (Doente, 62 anos, 

dona de casa) 

Se os amigos, vizinhos e familiares ficassem sabendo da minha doença, 

eles iriam ficar ressabiados e se afastariam, o que não seria nada fácil para 

mim. O jeito é continuar tomando sempre os remédios, continuar o tratamen

to e agir como se nada tivesse acontecido. (Doente, 55 anos, aposentado) 

Eu não contei sobre minha doença para toda minha família porque acho 

que é preciso ter alguma cautela. Eu me considero normal e gostaria de ser 

considerado assim. Eu não comento com vizinhos e amigos por causa do pre

conceito. Se alguém me vê tomando remédio, eu invento uma desculpa. Men

tir aborrece a gente, mas não tem outro jeito. (Doente, 40 anos, pequeno em

presário) 

Meu filho pediu para que não contássemos para ninguém que ele tem 
essa doença. Se as pessoas ficassem sabendo, elas iriam ficar comentando e se 
afastariam dele e, por isso, é bom que elas não saibam. Se eu tivesse essa 
doença, eu também não iria contar para ninguém. A mesma coisa é com a 

3 DOUGLAS, M . Purity and danger. Harmondsworth: Penguin Books, 1 9 6 6 . 



AIDS, ninguém quer chegar perto de quem está doente, eu não chegaria. Eu sei 

que chegar perto não transmite a AIDS, mas mesmo assim, eu não chegaria. 

(Comunicante, 51 anos, do lar) 

Os doentes que apresentam sinais mais pronunciados da doença, como man

chas em partes visíveis do corpo ou, pior ainda, deformidades físicas como conse

qüência de uma menor defesa do organismo, encontram-se numa situação de estig

ma que, mesmo distante do caso da India, os aproxima deste pólo mais radical de 

exclusão e marginalização. Para esses indivíduos tudo é muito mais difícil ou quase 

impossível, considerando-se situações como: arranjar um emprego, ter amigos, con

seguir uma namorada ou companheira e constituir uma família. Isolado, o indivíduo 

internaliza algum tipo de culpa. Mesmo quando ele é bem-sucedido em camuflar a 

doença, a preocupação de ser descoberto é constante. Felizmente, estes casos cons

tituem uma minoria. A seguir, os trechos de entrevistas mostram como os doentes 

representam a sua condição: 

A hanseníase é uma doença enviada como castigo de Deus. Eu vivo me 

perguntando onde errei. Eu sou muito nervoso e revoltado por causa disso. 

Não tenho namorada e não gosto de sair de casa. As pessoas evitam se aproxi

mar de mim por causa da deformação da minha mão esquerda. O que eu mais 

gostaria é de arranjar um trabalho e me sentir útil. Eu bebo para ficar mais cal

mo. (Doente, 23 anos, desempregado) 

Quando foi diagnosticada a hanseníase em mim, contei para a minha 

mãe e outros parentes mais próximos com quem morava. Eles não falaram 

nada, mas eu pude perceber que eles não se sentiram bem, apesar de ter ex

plicado que a doença não era contagiosa. Eles não fizeram nada para eu sair 

de casa, mas a situação começou a ficar chata e eu saí e vim morar nesta pen

são. A minha mãe achou que eu peguei esta doença de mulheres da vida. Eu 

explicava o que o médico me disse, mas ela não entendia nada. Meu único 

consolo é saber que se fosse AIDS seria muito pior. (Doente, 24 anos, ajudante 

de pedreiro) 

Quando tomo muito sol, queima o local das manchas e eu passo mal, 

mas não posso evitar de tomar sol porque trabalho como ajudante de pedrei

ro. A minha maior preocupação é os outros começarem a reparar. Se o meu 

patrão perceber, eu acho que ele me demite. (Doente, 24 anos, ajudante de 

pedreiro) 

Eu fico muito triste vendo meus filhos sem emprego. Eles procuram por 

trabalho e não encontram. Dois deles são pedreiros e têm dificuldades de tra¬ 



balhar porque têm hanseníase e problemas com esforço físico. Um deles con

seguiu recentemente um emprego, mas teve logo que parar por causa de uma 

crise de neurite. Quando voltou do tratamento, encontrou sua carteira assina

da com demissão. Ele ficou com tanta raiva que parou o tratamento. A assis

tente social foi falar na firma dele, mas não resolveu nada. Por causa desse tipo 

de coisa, ele se tornou uma pessoa muito revoltada e ultimamente deu para 

beber todos os dias. (Doente, 60 anos, pensionista) 

Um indivíduo ou sua família pode reagir ao diagnóstico da hanseníase como 
uma catástrofe terrível, com indiferença ou com alívio. As razões para essas discre¬ 
pâncias repousam, em boa medida, no nível de educação e de renda a que perten
ce o doente. De um modo geral, encontramos o seguinte padrão: as famílias de clas
se média entrevistadas perceberam o diagnóstico como algo muito negativo, embora 
a maioria dos tipos de hanseníase nestes estratos sociais representem formas menos 
graves. Entre as famílias de classe baixa, a proporção daqueles que receberam o 
diagnóstico com indiferença ou mesmo com alívio foi consideravelmente maior, ain
da que os tipos de hanseníase nestas camadas tendam a representar formas mais 
graves. 

A razão provável para essa discrepância repousa no fato de que para as famí
lias de nível educacional e de renda baixos, o diagnóstico de hanseníase não repre
senta um estigma tão forte quanto nas famílias de nível educacional e renda mais al
tos. Entre estas últimas, o diagnóstico representa uma ameaça direta à imagem pú
blica e ao sentimento de identidade que elas tentam projetar para o mundo social e 
para si mesmas. Não deixa de constituir um paradoxo o fato de famílias com melhor 
nível de informação serem mais propensas a nutrir um preconceito desta natureza. 

O papel humilde desempenhado na sociedade pelas famílias de classe social 
mais baixa exige um investimento menor na imagem pública e, por esse motivo, o 
diagnóstico de hanseníase tende a se revelar como um problema maior apenas en
quanto ameaça à capacidade de trabalho. Os trechos de entrevistas abaixo revelam 
que, entre estas famílias, é comum receber o diagnóstico com indiferença. Como re
velam os trechos de entrevistas abaixo, quando há uma reação emocional de cho
que, ela ocorre não tanto pela ameaça a um sentimento de identidade quanto pela 
possibilidade de incapacitação física: 

Quando meu genro contou que tinha hanseníase, a gente nem pensou 

que fosse algo ruim, porque os médicos insistiram que a doença tinha trata

mento. Se tem cura, tudo bem, é como qualquer outra doença. Faz dois anos 

que ele segue o tratamento e já deve estar quase bom. (Comunicante, 51 

anos, do lar) 



Quando soube que tinha hanseníase, não senti nada, eu me conformei. 

Eu não tenho nada desse negócio de ficar me lamentando. A gente não tem 

tempo para pensar muito no problema. Eu me preocupo mais com o que eu 

terei de por na mesa amanhã. (Doente, 62 anos, dona de casa) 

Quando a minha mãe chegou do Centro de Saúde e contou que tinha a 

doença, a gente não teve nenhuma reação, nenhuma surpresa porque não é 

uma coisa para se desesperar. Desde que eu nasci, ela se queixa desse proble

ma. Agora, que está sendo tratada, ela deve ficar melhor. O tratamento é de

morado porque a doença ficou grave depois de tanto tempo. (Comunicante, 

37 anos, ajudante de pedreiro) 

Quando ouvi do médico que tinha hanseníase, fiquei apavorado, pois 

achei que fosse uma doença muito contagiosa e que fosse necessário o meu 

isolamento. A minha mulher precisou de algum tempo para me acalmar e me 

fazer ver que o problema não era tão grave como eu imaginava. A doença es

tava no início, não era contagiosa, o tratamento não levaria tanto tempo e a 

cura era uma certeza. (Ex-doente, técnico especializado, 53 anos) 

Quando soube que estava com hanseníase, fiquei apavorada porque 

pensei que fosse começar a cair pedaço. Fiquei mais tranqüila quando o médi

co me explicou que não era assim. Mais tarde, percebi que a doença não mu

dou muita coisa em mim. Eu sou a mesma que eu era sem a doença. Nunca 

parei de trabalhar, é como se não tivesse a doença. (Doente, 62 anos, dona 

de casa) 

Como um elo central que coordena e administra as estratégias de consumo 
em saúde encontra-se a família que, em última instância, controla os passos necessá
rios para a decisão do que gastar. Cabe à mãe ou à dona de casa decidir se algum 
membro está doente, qual a gravidade da doença e se deve receber tratamento de 
algum tipo.4 O fator econômico é, sem dúvida, importante na determinação da to
mada de decisão, na medida em que configura e limita o universo de opções e o le
que de possibilidades disponíveis. Outros fatores desempenham um papel não me
nos importante nesse sentido, destacando-se os aspectos culturais, a forma de orga
nização familiar, além da situação de oferta de serviços públicos de saúde. 

Nesse contexto, o campo de ação de um paciente é análogo ao de um mer
cado, onde se oferecem diferentes produtos confeccionados sob diferentes paradig
mas e propostas ideológicas de cura, e onde, embora a medicina represente um va¬ 

4 QUEIROZ, M . S . Representações sobre Saúde e Doença - agentes de cura e pacientes no contexto do 
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lor inquestionável, o comprometimento com ela é parcial e limitado pela concorrên
cia com outras alternativas.5 Nesse esquema, o médico significa apenas uma dentre 
outras peças num tabuleiro complexo que, em último caso, é manipulado pela po
pulação. 

No caso específico da hanseníase, embora a medicina religiosa tenha um pa
pel significativo, como vimos anteriormente, o papel atribuído à medicina ocidental 
moderna é fundamental. Mesmo os que tentam outras vias, como verificamos com 
respeito aos que usam ervas medicinais ou aproximações religiosas, raramente o fa
zem como alternativa, mas como um complemento: 

Para outras doenças eu já experimentei chás caseiros e benzimento por

que acredito que podem funcionar, mas não para a hanseníase. Nem me passa 

pela cabeça tentar qualquer outra coisa além do tratamento que recebo no 

Centro de Saúde. (Doente, 33 anos, motorista de caminhão) 

Não adianta procurar qualquer tipo de tratamento para a hanseníase fora 

da medicina. A hanseníase é uma doença do sangue e dos nervos, não é do 

tipo que vem de mau-olhado. Por isso é preciso tratar com médico. (Doente, 

42 anos, operário) 

A partir do momento que soube da minha doença, eu comecei a seguir 

todas as recomendações dos médicos. Eu cortei imediatamente qualquer bebi

da alcoólica e evito tudo aquilo que fico sabendo que pode ser prejudicial para 

a saúde. Eu só penso em me recuperar e para isso sigo todas as recomendações 

dos médicos. (Doente, 40 anos, comerciante) 

A identificação de saúde com capacidade de trabalho e bem-estar, particular
mente entre as famílias de classe social mais baixa, algumas vezes prejudica a per
cepção de que o tratamento para hanseníase realmente pode conduzir à cura. É es
tranho para essas famílias que um tratamento que, constantemente, causa indisposi
ções e mal-estares possa, ao mesmo tempo, promover a cura. Em várias ocasiões, as 
primeiras sensações negativas provocadas pelos medicamentos foram identificadas 
como um caso em que o médico não "acertou". Esta interpretação responde pela 
maioria dos casos de abandono do tratamento. As famílias de classe média, por sua 
vez, tenderam a aceitar as indisposições provenientes da medicação com maior na
turalidade e mostrar menos dúvidas quanto à cura, embora a demora no tratamento 
freqüentemente tivesse provocado desânimo. 

5 BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1975. 
BEALS, A . R. Strategies of Resort to Curers in South India. In: LESLIE, C. (Ed.) Asian Medical Systems, Ber
keley: Un. of California Press, 1976. 



As famílias de classe social baixa mostraram-se muito mais propensas a aban

donar o tratamento do que as famílias de classe social média e média-alta. O mes

mo padrão repetiu-se no que diz respeito ao controle dos comunicantes, na con

fiança nas palavras dos médicos e na consistência em seguir o tratamento. Como já 

vimos, raramente os exercícios de fisioterapia são realizados por doentes pobres, 

que justificam essa atitude pelo fato de já fazer exercícios físicos em demasia no tra

balho: 

Eu me dei muito mal com o tratamento. Depois de quatro meses, fui a 

um outro médico num outro posto de saúde. O médico viu a mancha e achou 

que era micose e me deu um tratamento. Já faz dois meses que estou passan

do as pomadas que ele receitou, mas não estou sentindo nenhuma melhora. 

Eu não contei para ele que o teste para hanseníase deu positivo porque é ele 

quem deveria fazer as perguntas. Eu torci para ter dado certo mas, como não 

deu, vou retornar ao Centro de Saúde. (Doente, 33 anos, operário) 

Não quero mais saber de tratamento porque me dava muito mal com os 

remédios, eles me deixavam de um jeito que não podia mais trabalhar. Sem 

poder trabalhar, de onde é que eu iria tirar o meu sustento? Por isso eu larguei 

e não pretendo continuar. Eu sei que posso contaminar as crianças, mas o que 

posso fazer? Além disso, eu não acredito que tenho esta doença. No começo, 

os médicos trataram a ferida como úlcera. Só mais tarde, no Centro de Saúde, 

eles acharam que era hanseníase. Como eu não sei quem tinha razão, é me

lhor deixar como está. (Doente, 58 anos, lavrador) 

O único em casa que se preocupa com hanseníase é meu marido que, 

além de ir fazer o controle, sempre observa se aparece alguma mancha na 

pele. Ele se preocupa com o fato de meu pai não querer fazer mais tratamen

to. Ele diz que precisa das mãos para trabalhar e se preocupa com a possibili

dade de ter de parar. (Comunicante, 24 anos, do lar) 

Eu não faço mais tratamento porque, no Centro de Saúde, eu tinha que 
ficar esperando mais de três horas para ser atendido e eu não tenho tempo. 
Por enquanto, o problema é só no nariz, e nariz tanto faz. Eu me sinto bem e 
se piorar, se pegar o braço e as pernas, eu vejo o que vou fazer. (Doente, 33 
anos, caminhoneiro) 

As percepções quanto ao impacto da doença no modo de vida variavam mais 
em função da gravidade da mesma. As formas de hanseníase mais deformantes ten
dem a ter um impacto muito maior, tanto entre as famílias de classe média como 
entre as de classe baixa. Como o atendimento médico no Centro de Saúde exige 



um longo período de espera, ele expõe ao doente casos mais graves da doença, o 
que freqüentemente causa medo, alívio (pelo caso pessoal ser menos grave) e maior 
apego ao tratamento. No entanto, entre os que abandonaram o tratamento, todos 
eles de classe social baixa, nem mesmo o fato de saber que a doença poderia piorar, 
levando a deformações incapacitantes, impediu a tomada de decisão em favor de 
uma perspectiva imediatista. É esta mesma atitude que leva os pacientes a só procu
rarem um médico quando o desenvolvimento da doença começa a ameaçar a capa
cidade de trabalho. Ε difícil, nestes casos, deixar de concordar com a teoria da cultu
ra da pobreza, que explica que atitudes como esta são o resultado de uma percep
ção mais pontual e imediatista da vida: 

No geral, a doença não modificou muito a minha vida que segue do mes

mo modo que antes. Eu não teria condições de mudar se fosse preciso. Como 

é que eu poderia encontrar uma outra profissão nessa altura da vida? (Doente, 

33 anos, motorista de caminhão) 

Quando eu fazia tratamento, eu morria de medo dos demais pacientes 

que encontrava no Centro de Saúde, porque a gente via o estado deles, aque

les velhinhos com o pé inchado, com manchas e feridas feias. O estado da 

gente era normal perto deles. (Ex-doente, 33 anos, cozinheira) 

A única coisa que a doença modificou na nossa vida foi o sexo. Ele me 

procura muito menos e é menos carinhoso. Acho que ele ficou nervoso e inse

guro. (Comunicante, 26 anos, desempregada) 

A doença modificou tudo na minha vida. Eu tive que deixar de trabalhar, 

perdi o gosto de ir a bailes e encontrar uma namorada e, também, a esperança 

de cura depois de quatro anos de tratamento sem resultado. Para ser franco, 

com a vida que eu tenho, não me sinto nada feliz. Para melhorar o programa 

de hanseníase, acho que deveria haver mais reunião de médicos com doentes 

para explicar a doença e o tratamento. (Doente, 28 anos, aposentado) 




