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CONCLUSÃO 

Esta pesquisa mostra, antes de tudo, a baixa prioridade que a hanseníase tem 
recebido por parte da sociedade em geral e da medicina em particular. Embora da
dos epidemiológicos revelem que esta endemia esteja crescendo no Brasil a uma 
grande velocidade, esta informação não parece sensibilizar a sociedade e o poder 
público no sentido de promover um enfrentamento do problema. 

A reforma do sistema de saúde promovida no País que desembocou no SUS, 
ao mesmo tempo que impôs um sistema descentralizado e municipalizado destruiu 
o sistema centralizado e autoritário na Saúde Pública e, dentro desta, o modelo he
gemônico da dermatologia sanitária no controle da hanseníase. A política implemen
tada pelo SUS pretende descentrar o diagnóstico e o tratamento desta doença atra
vés de toda a rede básica de serviços de saúde e, com isso, diluí-la no quadro geral 
de morbidade. Ainda que esta medida tenha um efeito positivo na desestigmatiza¬ 
ção da doença, a falta de recursos tem causado um nivelamento por baixo junto às 
demais morbidades, deixando-a em pior situação do que se encontrava no modelo 
anterior. 

O sistema de saúde como um todo encontra-se em crise pela impossibilidade 
de gerar recursos suficientes para dar conta dos custos crescentes do serviço médi¬ 
co-hospitalar. Embora o hospital e a alta tecnologia em que se baseia estejam no 
centro da crise, o setor mais prejudicado tem sido o serviço público relacionado 
com a medicina coletiva (controle de vetores, instituições de pesquisa, produção de 
imunobiológicos, de medicamentos e medicina preventiva), que foi praticamente 
sucateado depois de muito tempo de investimentos baixíssimos. Nada indica que 
esta situação possa ser revertida com o avanço do SUS, cuja forma de pagamento 
do serviço médico privilegia o pronto-atendimento sob a ótica do profissional médi
co, ou seja, o aspecto biológico e individual da doença. 

Um município do porte de Campinas, que contribui para o financiamento do 
setor saúde com o equivalente a um terço de tudo o que é gasto e que poderia "pôr 
mais peso" em programas de saúde de maior abrangência do que no pronto-atendi
mento, reproduz a influência biologicista e individualizante propagada pelo Gover¬ 



no federal, concentrando cerca de 95% de seus gastos no pronto-atendimento clíni
co individual. A forma de pagamento dos serviços de saúde implementada pelo SUS 
dificulta a relocação da dimensão biológica da medicina num âmbito dependente 
de objetivos sociais. Com o domínio da medicina curativa na rede básica de serviços 
de saúde, a saúde pública e a medicina preventiva e social continuam a desempe
nhar um papel secundário e submisso a uma postura que não mais se legitima em 
nível teórico.1 

Quebrar abruptamente esta lógica é, numa interpretação corroborada pelos 
técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, difícil devido a questões que vão desde 
a forma de financiamento do nível federal para a saúde até a legislação municipal 
que estimula a contratação de médicos e dentistas, dificultando a de outros profis
sionais da saúde. As ações coletivas, por outro lado, são caras porque exigem estru
turas permanentes e, freqüentemente, "inconvenientes" porque criticam o modelo 
de desenvolvimento econômico. Além disso, os resultados obtidos por este tipo de 
serviço não são imediatamente visíveis e nem facilmente percebidos, embora sejam 
indispensáveis para a melhoria das condições de vida e de saúde. 

A rotatividade da mão-de-obra na rede, em função dos baixos salários, e a 
descontinuidade das políticas públicas decorrente da constante mudança de secretá
rios da saúde têm sido os grandes problemas que afetam negativamente a rede pú
blica de serviços de saúde, num contexto em que inexiste uma burocracia sólida e 
autônoma. A constante mudança de médicos causa prejuízo para todas as doenças, 
mas principalmente para a hanseníase, que exige um treinamento específico e con
templa um tratamento de longa duração. A confiança no profissional e o vínculo 
afetivo são aspectos importantes da clínica que se encontram prejudicados no servi
ço público de saúde. 

Atualmente, o Centro de Saúde não tem e nem pretende desenvolver qual
quer meio de coagir um doente infectante a se tratar. Isto reflete uma postura positi
va quando se tem como parâmetro a tradição autoritária do sistema de saúde inau
gurada por Oswaldo Cruz. No caso da hanseníase, esse autoritarismo, expresso no 
sistema de internamente compulsório em asilos, significou um período de terror 
para o doente e seus familiares. Ao mesmo tempo, esta postura implica uma omis
são irresponsável quando se tem como referência a existência de meios não autori
tários de persuasão, através de visitas de sanitaristas e psicólogos. Esta alternativa, 
contudo, encontra-se absolutamente além dos meios disponíveis ao serviço público 
de saúde. Sugerir que o sistema de saúde saia em busca de patologias e de trata
mentos quando não consegue dar conta nem dos que procuram por ele, significa 
uma utopia na presente conjectura. 

1 Ver, a respeito, QUEIROZ, M. S . & VIANA, A. L. Organização e gerenciamento dos serviços de saúde: 
uma avaliação da experiência de Campinas. In: Rev. Adm. Públ., 28(2): 61-70, Rio de Janeiro, 1994. 



A pretensão de descentralizar o atendimento para todas as unidades tem es
barrado no despreparo dos médicos para diagnosticar e tratar a hanseníase, o que 
resulta num problema sério, tendo em vista que o Brasil é um país endêmico e que 
por isso a hipótese diagnóstica deveria estar presente em qualquer consulta médica. 
A capacitação desses profissionais exigiria uma radical mudança, desde a estrutura 
do ensino médico, cuja percepção dominante da doença é hospitalocêntrica, até 
uma valorização do pagamento dos médicos do setor público. A implementação 
desta última medida teria o poder de evitar a grande rotatividade atualmente exis
tente entre os médicos da rede pública, juntamente com a percepção de que o em
prego neste setor é apenas um estágio a ser superado no desenvolvimento profissio
nal. 

A alta proporção de diagnósticos equivocados encontrados por esta pesquisa 
resulta da ignorância generalizada dos médicos em relação à hanseníase, um forte 
sintoma da não-prioridade que esse tipo de doença representa para o sistema de 
educação médica. O médico normalmente não tem condições de realizar o diag
nóstico porque, além de não ter sido treinado para isso, não quer fazê-lo, uma vez 
que a hanseníase é uma doença que se afasta do paradigma dominante da medicina 
baseada no hospital e na alta tecnologia. 

Por suas próprias características, a hanseníase, ao invés de alta tecnologia, re
quer um contato prolongado de uma equipe de profissionais da saúde com o pa
ciente. Este contato, por sua vez, prevê um tratamento que inclui, mas não se limita 
ao mero aspecto biolológico. A situação de pobreza, de carência cultural, de desa
gregação familiar, de subemprego, além dos problemas psicológicos específicos da 
doença relativos à rejeição e à baixa auto-estima, não só a acompanham, influindo 
decisivamente no tratamento e na cura, como também fazem parte de sua própria 
causa. É provável, nesse sentido, que a situação de estresse promovida por estes fa
tores tenha concorrido para deprimir o sistema imunológico do paciente, predispon-
do-o a contrair a doença. Em realidade, a hanseníase só se torna doença quando as
sociada com uma deficiência imunológica que se supõe ser de origem genética. 

Os profissionais do Centro de Saúde são unânimes em reconhecer que o pro
blema de depressão emocional causado pelas condições de vida afeta negativamen
te o tratamento de qualquer doença, mas principalmente o da hanseníase. Embora 
identifiquem este fator e, com isso, a necessidade de que o tratamento seja conduzi
do por uma equipe multiprofissional, os médicos consideram ser inevitável que a fal
ta de recursos do setor público atinja particularmente esta área, que envolveria um 
trabalho mais intensivo de psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais preo
cupados em perceber o processo saúde e doença no interior de uma perspectiva in
tegral de vida. Embora partilhem do ideal de que a saúde e a doença devam ser per
cebidos 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 siste
ma de saúde sem o aspecto biológico. As dimensões sociais e psicológicas deverão 



ser acrescentadas paulatinamente, na medida em que o serviço receba mais recur
sos. Enquanto isso não for possível, o médico admite improvisar com os poucos re
cursos de que dispõe. 

A precariedade do serviço de acompanhamento sociopsicológico conduz a 
um envolvimento precário com o tratamento e a uma pouca preocupação com os 
aspectos informativos e educativos, tanto por parte do paciente como do serviço de 
saúde. A pesquisa mostra que a maioria dos doentes e comunicantes pesquisados 
sabem muito pouco sobre a doença, ao mesmo tempo que reivindicam uma melhor 
comunicação com a equipe de saúde, visando um relacionamento mais harmônico 
com o processo de tratamento. 

Esta reivindicação encontra-se perfeitamente integrada com uma visão que 
percebe a saúde e a doença como resultantes, em grande medida, do relaciona
mento do ser humano com o seu meio social, familiar e de trabalho. Outras pesqui
sas mostram que este tipo de representação é partilhada por muitas outras socieda
des e culturas, inclusive sociedades complexas como mostra o estudo de Herzlich2 

conduzido em Paris, um meio urbano cosmopolita. Ficar doente ou curar uma 
doença, segundo esta representação, depende do modo de vida tomado num senti
do mais amplo que, sem negar os aspectos biológicos da doença e da cura, leva em 
conta a dimensão simbólica presente nos valores que dão sentido à vida, à doença e 
à morte. 

Ainda que haja um consenso nas ciências sociais, particularmente nas áreas 
da antropologia da medicina e sociologia da saúde, de que a compreensão da saúde 
e da doença não pode prescindir de fatores socioculturais, esta perspectiva só recen
temente tem se aberto de um modo mais consistente para as ciências biológicas. No 
entanto, os estudos realizados com placebos,3 com a atitude emocional em relação 
à cura, e principalmente com o estresse, têm revelado aspectos que as ciências so
ciais, a psicologia e, ironicamente, as representações do senso comum de muitas so
ciedades já conheciam, ou seja, o fato de que tanto a saúde como a doença depen
dem de componentes subjetivos e emocionais relacionados com a experiência de 
vida. Intervir nestas dimensões pode ser eficaz para muitos problemas que a medici
na insiste em focalizar sob o ponto de vista estritamente biológico. Capra4 fala com 
muita propriedade a respeito: 

2 HERZLICH, C . Health and Illness - a social psychological analysis. London: Acadêmica Press, 1 9 7 3 . 

3 Placebo é um medicamento inócuo, dado ao paciente como se fosse um comprimido autêntico, a 
fim de que ele pense estar recebendo o remédio verdadeiro. Diversos estudos mostraram que 3 5 % 
dos pacientes apresentaram alívio satisfatório quando receberam placebos em vez da medicação re
gular para uma vasta gama de problemas médicos. 

4 CAPRA, F. O Ponto de Mutação - a ciência, a sociedade e a cultura emergente. São Paulo: Cultrix, 

1 9 9 3 . 



Existe um elemento-chave no vínculo entre o estresse e a doença que ain

da não é conhecido em todos os seus detalhes, mas que foi verificado por nu

merosos estudos: é o fato de que o estresse prolongado anula o sistema imu¬ 

nológico do corpo e suas defesas naturais contra infecções e outras doenças. O 

pleno reconhecimento desse fato ocasionará uma importante mudança na pes

quisa médica, fazendo com que ela deixe de lado a preocupação com microor

ganismos e passe a estudar, cuidadosamente, o organismo hospedeiro e seu 

meio ambiente. Tal mudança é vital em nossos dias, visto que as doenças crô

nicas e degenerativas - que são características do nosso tempo e constituem as 

causas principais de morte e incapacidade - estão intimamente relacionadas 

com o estresse excessivo. (Capra, 1993: 319) 

Este livro pretendeu oferecer uma pequena contribuição para a consolidação 
deste novo paradigma apontado por Capra, um paradigma que inclui o aspecto subjeti
vo e cultural da doença e destaca a importância do método qualitativo de investigação. 
O estudo das representações sociais são indispensáveis nesta perspectiva e, através de
las, acreditamos ter podido oferecer uma dimensão mais abrangente e, por isso mesmo, 
mais rigorosa sobre o problema da hanseníase. 

Gostaríamos de concluir assumindo que, para incorporar uma dimensão holística 
da saúde e doença, em consonância tanto com as representações populares como com 
as investigações científicas mais recentes sobre placebo e estresse, a medicina precisaria 
ampliar a sua base reducionista biológica e incluir dimensões sociais e culturais no enfo
que da saúde e da doença. Esta perspectiva teria um efeito duplo com relação à especi
ficidade do nosso estudo. De um lado, ela responderia à demanda de grande parte da 
população e, de outro, muito provavelmente, produziria um impacto positivo no qua
dro epidemiológico de desenvolvimento da hanseníase. 




