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ESTAÇÃO V DA VIA SACRA 

 

Na obra apresentada, Veganin pinta no primeiro plano, ao centro, Simão de Cirineu, que 

ajuda Cristo a carregar a cruz. Na cruz vemos cartelas de medicamentos, ambulância, maca, 

seringa, cama de hospital, faixas, gazes, algodão, sulfona e água oxigenada, ampolas, próteses e 

muleta. Neste quadro Simão de Cirineu carrega a cruz com o tratamento da hanseníase vivido na 

época na Colônia Santa Isabel, revelando que o próprio tratamento da hanseníase se tornou a cruz 

para o hanseniano. Luiz Carlos de Souza nasceu em 1950 em Aimorés (MG) e aos 16 anos foi 

trabalhar na enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Com 20 anos foi 

internado na Colônia Santa Isabel (MG) e passou a ser conhecido como “Veganin” nome de uma 

medicação utilizada para dor. Na Colônia trabalhou na enfermagem, marcenaria e pintura. Pintou 

no estilo da Pop Art, quadros da Via Sacra onde mostra a Paixão de Cristo com originalidade e 

crítica social. Nos quadros apresenta sua resiliência frente à hanseníase e ao tratamento. Faleceu 

na Colônia Santa Fé (MG) em 1997. (BOTTI; AQUINO, 2008) 

 A exibição desta obra tem a finalidade de homenagear as pessoas com hanseníase. Em 

especial, as que viveram o isolamento compulsório, aos participantes desta pesquisa, e os 

profissionais que se dedicam aos estudos e cuidados em hanseníase. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem certos dias em que eu penso em minha gente 

E sinto assim todo o meu peito se apertar 

Porque parece que acontece de repente 

Como um desejo de eu viver sem me notar 

 

Igual a como quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem, vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá uma inveja dessa gente 

Que vai em frente sem nem ter com quem contar 

 

São casas simples com cadeiras na calçada 

E na fachada escrito em cima que é um lar 

Pela varanda, flores tristes e baldias 

Como a alegria que não tem onde encostar 

 

E aí me dá uma tristeza no meu peito 

Feito um despeito de eu não ter como lutar 

E eu que não creio, peço a Deus por minha gente 

É gente humilde, que vontade de chorar 

 
Gente Humilde  

Chico Buarque 
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RESUMO 

 

A hanseníase é uma doença transmissível, negligenciada e incapacitante. No Brasil, foram 

diagnosticados 25.218 casos novos de hanseníase no ano de 2016. A endemia segue alvo de 

estudos, uma vez que se observa a redução da prevalência da doença, mas com contínuo 

registro de casos novos ao ano e distribuição heterogênea pelo país. No diagnóstico, 

observam-se percentuais expressivos de avaliação de incapacidade grau II. Ou seja: pessoas 

que apresentam deficiências adquiridas em razão da doença. Só no Estado de São Paulo, 

14,1% dos novos casos apresentaram grau II em 2016, um indicador epidemiológico que 

evidencia o diagnóstico tardio. Este trabalho teve como objetivo analisar o itinerário 

terapêutico da pessoa com hanseníase e deficiência adquirida identificada no diagnóstico. 

Trata-se de um estudo qualitativo do tipo exploratório e descritivo. Os dados produzidos 

foram obtidos através de levantamento epidemiológico, análise documental e entrevista em 

profundidade com pessoas com hanseníase. Além disso, o material foi submetido à análise de 

conteúdo, categoria temática. O cenário escolhido foram dois municípios da Região 

Metropolitana da Baixada Santista: Praia Grande e São Vicente. Importante destacar que as 

cidades apresentaram semelhanças na constituição dos serviços de saúde, com perfis 

epidemiológicos parecidos. Em 2016, o grau II foi identificado em 16,66 % dos pacientes em 

São Vicente e em 15,38%, em Praia Grande. Para a realização do trabalho, foram 

entrevistados todos os participantes elegíveis, sendo três homens e uma mulher, com idades 

entre 45 e 61 anos. Do total, três estão aposentados por invalidez e um continua trabalhando. 

Importante destacar que os participantes apresentaram distintas trajetórias assistenciais para 

alcançar o cuidado em saúde. No encaminhamento, foram valorizadas as alterações estéticas 

causadas pela doença e ignoradas as alterações funcionais e as deficiências adquiridas. Já as 

categorias foram caracterizadas em quatro temáticas: cuidado em saúde; corpo na hanseníase; 

incapacidades na hanseníase e diagnóstico tardio. Através da análise dos intrincados 

itinerários terapêuticos, concluiu-se que os fatores que contribuíram para o diagnóstico tardio 

foram: a negligência na atenção as necessidades de saúde, observada pela dificuldade dos 

participantes em acessar o diagnóstico e tratamento oportuno da hanseníase; entrelaçamento 

histórico entre a “lepra” e a hanseníase que perpetua o estigma; ausência de informação sobre 

os sinais e sintomas da hanseníase entre a população ea inabilidade dos profissionais para o 

diagnóstico que contribuíram para a invalidação das queixas das pessoas adoecidas e 

demonstraram a fragilidade do cuidado. O estudo revelou o protagonismo dos participantes 

que, através do agir leigo, em busca de cuidado, modelam o sistema de saúde, demonstrando 

assim a real plasticidade dos recursos em saúde. Além disso, demonstrou para o serviço de 

referência sua responsabilidade, com novos desafios e enfrentamentos nos possíveis avanços 

em educação em saúde para a sensibilização e informação para o diagnóstico da hanseníase. 

Por fim, destacou ainda o itinerário terapêutico como ferramenta potente para a análise da 

atenção e do cuidado em saúde. 

Palavras-Chave: Saúde Pública. Hanseníase. Pessoa com Deficiência. Diagnóstico Tardio. 

Itinerário Terapêutico. 
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ABSTRACT 

 

Leprosy is a transmissible, neglected and incapacitating disease. In Brazil, 25,218 new cases of 

leprosy were diagnosed in 2016. The endemic disease continues to be the subject of studies, since 

it is observed a reduction in the prevalence of the illness, but with continuous registration of new 

cases per year and heterogeneous distribution throughout the country. In the diagnosis, expressive 

percentages of grade II disability assessment observed, that is, people who have acquired 

deficiencies due to the disease. In the state of São Paulo in the year 2016, 14.1% of the new cases 

presented grade II, as an epidemiological indicator that evidences the late diagnosis. This study 

aimed to analyze the therapeutic itinerary of the person with leprosy and acquired deficiency 

identified in the diagnosis. This is a qualitative study of the exploratory and descriptive type. The 

data produced obtained through epidemiological survey, documental analysis and in-depth 

interviews with people with leprosy; the material was submitted to content analysis, thematic 

category. The scenario chosen were two municipalities in the metropolitan region of 

BaixadaSantista: Praia Grande and São Vicente. The municipalities showed similarities in the 

Constitution of health services, with similar epidemiological profiles and in the year 2016, the 

occurrence of grade II was identified in 15.38% of the patients evaluated in Praia Grande and in 

16.66% in São Vicente. All eligible participants were interviewed, totaling 4 people, 3 men and 

one woman, age between 45 and 61 years, 3 were retired due to disability and 1 continued to 

exercise the work. The participants presented distinct care trajectories to achieve healthcare. The 

categories weredivided in four themes: health care; Body in leprosy; Incapacities in leprosy and 

late diagnosis. Through the analysis of the intricate therapeutic itineraries, concluding that the 

factors that contributed to the late diagnosis were: the neglect in attention the health needs, 

observed by the difficulty of the participants in accessing the diagnosis and timely treatment of 

leprosy. The historical intertwining between "leper" and leprosy that perpetuates the stigma; 

Absence of information on the signs and symptoms of leprosy among the population. The inability 

of the professionals for the diagnosis that contributed to the invalidation of the complaints of the 

sick people and demonstrated the fragility of care. The study revealed the role of the participants 

who, through the lay act, in search of care, models the health system, thus demonstrating the real 

plasticity of health resources. It revealed to the reference service its responsibility, with new 

challenges and confrontations in the possible advances in health education for the awareness and 

information for the diagnosis of leprosy. Also emphasized the study of the therapeutic itinerary as 

a powerful tool for the analysis of health care. 
 

Keywords: Public Health. Leprosy. Disabled Person. Late Diagnosis. Therapeutic Itinerary. 
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APRESENTAÇÃO 

“É experiência aquilo que “nos passa”, ou o que nos toca, ou que nos 

acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o 

sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria 

transformação” (BONDÍA, 2002, p.26) 

 

Sobre o mergulho em água fria... 

Antes de escrever sobre um tema que tanto me mobiliza, acredito ser necessário 

registrar os caminhos que me trouxeram ao Mestrado Profissional, o meu itinerário. Formada 

em Terapia Ocupacional, em 2000, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC 

Campinas), tive a oportunidade de atuar na graduação como auxiliar de pesquisa. À época, a 

área temática escolhida para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

(Monografia) foi a gerontologia.  

Ainda encantada pelo tema, iniciei em 2001 o aprimoramento profissional em 

Atendimento Multidisciplinar Geriátrico - Gerontológico do Hospital do Servidor Público 

Estadual (HSPE – FMO), onde pude viver intensamente a prática da terapia ocupacional no 

contexto hospitalar diante de situações tão tocantes como a velhice e a morte eminente. Em 

2002, fui aprovada no mestrado acadêmico da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC São Paulo) em Gerontologia. Entretanto, os custos elevados inviabilizaram a conclusão. 

Com isso, a vida de estudante precisou dar lugar à vida de trabalho.  

Após algumas experiências em clínicas particulares, fui aprovada no concurso 

públicona cidade de Praia Grande, local de residência da minha família e onde já residia a 

cerca de um ano. Iniciei em 2003 no serviço de Saúde Mental. Após cinco anos no Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS II),porém, sentia a necessidade de mudanças profissionais, 

desejando assim novos desafios. Por isso, solicitei transferência em 2008 para o CRATH 

(Centro de Referência e Atendimento a Tuberculose e Hanseníase). À época, foi um grande 

desafio. Afinal, lembrava apenas de uma aula na graduação sobre a área.  

O meu primeiro dia no ambulatório foi marcante. Após ser recepcionada pela equipe e 

ter me ajeitado em uma sala que funcionava como almoxarifado, conheci o primeiro paciente: 

um jovem senhor que logo que chegou foi acomodado em uma maca, com quadro de reação 

de eritema nodoso intenso com muitos ferimentos e dores. O diagnóstico foi feito naquele dia. 

Durante muitos anos, acompanhei o seu caso. Ele sofreu com amputações dos membros 
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inferiores e comprometimento da força muscular das mãos, além do quadro agravado pelo 

alcoolismo. Era o tipo de paciente considerado difícil pelo diagnóstico, comorbidades e pelo 

perfil psicológico, mas conseguiu estabelecer um grande vínculo com toda equipe.  

No nosso último encontro em um atendimento domiciliar, fui levar algumas 

medicações, que às vezes eleligava pedindo. Com as pernas amputadas, o paciente morava em 

um prédio de três andares sem elevador. Ele passava o dia acomodado na sala com sua 

cadelinha, enquanto a esposa trabalhava. Na ocasião, conversamos sobre a impossibilidade 

em usar prótese para voltar a andar naquele momento. Além disso, brincamos com o cachorro 

e falamos sobre a vida. Naquele momento, o câncer de estômago consumia suas forças. 

Tive a oportunidade de aprender muito com ele e com sua família. Percebi a 

complexidade da hanseníase, que exige o envolvimento da equipe multidisciplinar e o 

desenvolvimento de muitas capacidades, além da realização de uma avaliação simplificada 

neurológica e orientação para o autocuidado citado em muitos manuais como ensino de 

técnicas “simples”. Era preciso disponibilidade enquanto terapeuta para acompanhar pessoas 

no processo de adoecimento, tratamento, cura e - após a alta - no enfrentamento das 

complicações da doença e nas angústias da vida, algo que minha experiência em gerontologia 

e saúde mental mostrou-se valiosa.  

Para conseguir executar com maestria minhas atividades, precisei mergulhar a fundo 

no assunto, estudando muito e participando de cursos e reuniões que eram geralmente 

oferecidos aos trabalhadores da área. Com isso, logo me sentia mais segura na atuação 

profissional e abraçada por uma equipe generosa.  

Já em 2012 fui aprovada em novo concurso público. Desta vez, na prefeitura da cidade 

de São Vicente. Após aprovação da Secretaria de Saúde e de acordo com a minha experiência 

na área, comecei a atuar no Centro de Atendimento à Tuberculose e Hanseníase (CATH), 

onde fui preceptora de estágio profissionalizante em Terapia Ocupacional do curso de Terapia 

Ocupacional da UNIFESP/BS no ano de 2017 e 2018, atuando como terapeuta ocupacional 

até março de 2019. 

Nesse período, tive a oportunidade de participar de algumas edições do Congresso 

Brasileiro de Hansenologia, o que me possibilitou uma visão ampliada das questões que 

envolvem o cuidado à pessoa com hanseníase no território nacional, instigando assim a 

necessidade em aprofundar os conhecimentos sobre o impacto do adoecimento do paciente 

com hanseníase. Essa possibilidade foi encontrada no mestrado profissional, que me permitiu 
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refletir intensamente sobre a terapia ocupacional na área da hansenologia e saúde coletiva, 

assim como das práticas de cuidado integral e em equipe no atendimento a pessoas com 

hanseníase. 

Já o acompanhamento longitudinal às pessoas com hanseníase, simultaneamente em 

dois serviços de referência durante 7 anos, possibilitou-me conhecer uma grande gama de 

histórias de vida, vivenciar o diagnóstico em diversos estágios, atuar nos processos de 

acolhimento, orientação, cuidado e reabilitação. Entretanto, vale destacar que os anos de 

experiência não diminuíram a angústia em acolher casos novos com deficiência e diagnóstico 

tardio. 

No meu dia a dia profissional, vivenciei e ainda vivencio a angústia de pessoas em 

busca de um diagnóstico preciso, com histórico de consultas anteriores sem sucesso e queixas 

antigas sem solução, embora tenham procurado atendimento médico na rede pública ou 

privada, sendo atendidos por uma variedade de especialistas, com relatos sobre a dificuldade 

de acesso e encaminhamento para diagnóstico e tratamento da hanseníase.  

Observo também na prática que, quando indagados, os pacientes citam outros sinais e 

sintomas da doença que antecederam a deficiência instalada. E mais: tais indícios não foram 

observados e valorizados pelos profissionais de saúde que realizaram atendimentos anteriores 

ao diagnóstico ou mesmo pelas pessoas adoecidas. 

Esta trajetória desde os primeiros sintomas até o serviço de especialidade sempre me 

causou estranhamento e dúvidas. Por exemplo: como e quando tiveram a percepção da 

doença?Além disso, quais tipos de ajuda procuraram?Quais alternativas que extrapolam os 

serviços de saúde tais pessoas procuraram para a solução de seus problemas?E quais foram 

suas “escolhas e decisões” e “seus percalços e acertos” em busca de cuidado nos serviços de 

saúde para resolução do seu problema? 

Mesmo em um estado como São Paulo, caracterizado pela baixa prevalência da 

hanseníase, com diversos equipamentos de saúde de variadas complexidades e presença do 

Programa de Saúde da Família (PSF), não é incomum diagnosticar pessoas com graves 

comprometimentos físicos causados pela doença que poderiam ter sido evitados pelo 

diagnóstico precoce. 

As percepções sobre a dificuldade no acesso ao diagnóstico da hanseníase nos diversos 

serviços de saúde me levaram para além dos conhecimentos específicos da área da terapia 

ocupacional e reabilitação, gerando a necessidade em aprender o itinerário terapêutico das 
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pessoas com hanseníase, possibilitando assim conhecer e analisar a situação dos pacientes 

durante o percurso para o diagnóstico.  

O desenvolvimento dessa pesquisa possibilitou transformar o “paciente” em 

participante, revelou seu protagonismo e sua contribuição na discussão do acesso aos serviços 

de saúde, uso dos recursos em saúde e na gestão do cuidado. Além disso, permitiu também 

uma reflexão intensa sobre o papel das equipes dos serviços de saúde especializados em 

hanseníase. 

Em dez anos, pude vivenciar a iteração1 como profissional de saúde, ao trilhar o 

mesmo caminho inúmeras vezes na minha rotina diária de trabalho para cumprir o protocolo 

de atenção as pessoas com hanseníase.  

Esta vivência me fez compreender que o terapeuta ocupacional, atuando com pessoas 

acometidas por doença transmissível e com possibilidade de grave comprometimento físico, 

tem em sua intervenção a possibilidade de promover condições favoráveis para o 

enfrentamento de uma doença que afeta negativamente o viver e o conviver através do 

cuidado. Foi a partir dessa reflexão que encontrei motivação para iniciar o mergulho profundo 

neste mestrado. 

Durantea realização desta pesquisa, tive a oportunidade de refletir sobre a dinâmica 

real do cuidado em saúde e de ampliar o meu olhar através do olhar do outro. Para isso, no 

entanto, necessitei me despir dos “mantras” que me invadem no exercício profissional pela fé 

nas políticas oficiais de atenção.  

Despir-me para viver este mergulho foi então meu grande desafio. 

 

 

 

 

 

 
1 Iteração, palavra que vem do latim iter, caminho e significa repetidamente trilhar a mesma estrada, fazer 

novamente 
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Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. 

  (José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira)
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Há possibilidade de a hanseníase se extinguir sem que conheçamos 

todos os seus segredos, mas também é possível que ela não acabe 

justamente porque não a conheçamos como deveríamos” 

(Dr.Dilton Vladimir de Araújo Opromolla, 2001, p.1) 

 

Existe no mundo um grupo de doenças classificado como doenças negligenciadas, 

causadas por agentes infecciosos ou parasitários. Conhecidas também como doenças em 

eliminação, são endêmicas em populações de baixa renda. Neste grupo, destacam-se a 

hanseníase, dengue, doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, febre amarela, 

hantavirose, raiva, tracoma, malária e tuberculose. As doenças negligenciadas são associadas 

a regiões onde prevalecem pobreza e precárias condições de vida. Além disso, elas 

contribuem para a manutenção do quadro de desigualdades, representando assim um entrave 

ao crescimento dos países em desenvolvimento (FERREIRA, 2014, p.41, grifo nosso). 

Integrante da lista das Doenças Tropicais Negligenciadas, a hanseníase é problema de 

saúde pública no Brasil, uma vez que a meta de eliminação da doença não foi alcançada. Por 

ser incapacitante, ela causa deficiências que geram incapacidades e comprometimento no 

âmbito psicossocial. 

A hanseníase é uma doença que tem como agente etiológico o mycobacterium leprae 

(m.leprae), um parasita intracelular que tem como característica peculiar a capacidade de 

penetrar e parasitar as células de Schwann, o que se constitui na base das graves neuropatias 

responsáveis pela maioria das deficiências e incapacidades físicas associadas à hanseníase 

(DIÓRIO, 2014, p.68). 

Sobre a transmissibilidade da doença, é fato que a hanseníase possui alta infectividade 

e baixa patogenicidade. Ou seja, possui grande capacidade de invasão do organismo humano e 

pequena propensão para desenvolvimento do adoecimento. Mesmo com essas características, 

o Brasil ocupa posição de destaque no número de casos novos da doença em relação aos 

outros países do mundo (CURI, 2010, p.7). 

Assim, é importante destacar os principais sinais e sintomas: áreas da pele, ou manchas 

hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade ao calor e/ou 

dolorosa, e/ou ao tato; formigamentos, choques e câimbras nos braços e pernas, que evoluem 

para dormência; pápulas, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas; diminuição ou 
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queda de pelos localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas; pele infiltrada, com 

diminuição ou ausência de sudorese no local. Pode-se observar também: dor, choque e/ou 

espessamento de nervos periféricos; diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas dos 

nervos afetados, principalmente nos olhos, mãos e pés; diminuição e/ou perda de força nos 

músculos inervados por estes nervos, principalmente nos membros superiores e inferiores e, 

por vezes, pálpebras; edema de mãos e pés com cianose e ressecamento da pele; febre e 

artralgia, associados a caroços dolorosos, de aparecimento súbito; entupimento, feridas e 

ressecamento do nariz; ressecamento e sensação de areia nos olhos (BRASIL, 2017b). 

O ideal é que a hanseníase seja tratada na forma inicial. Caso isso não ocorra, a doença 

pode evoluir e tornar-se transmissível e atingir pessoas de qualquer sexo ou idade, inclusive 

crianças e idosos (BRASIL, 2017b). 

 

 

1.1 História da “lepra” e da hanseníase no Brasil e no mundo: entrelaçamentos, 

heranças e diferenças na concepção do cuidado das pessoas afetadas. 

 

Para entender a persistência da hanseníase como uma doença que se constitui em um 

problema de saúde pública, considerou-se relevante um breve resgate de sua história, a fim de 

possibilitar a compreensão do contexto de cuidado às pessoas com hanseníase que será 

analisado neste estudo. Este breve resgate será trilhado entre a história social, cultural e 

biológica da doença.  

Ao abordar o tema da hanseníase em diferentes cenários e contextos, a relação com a 

“lepra” é sempre evidenciada, pois, infelizmente, ainda é comum que a doença seja 

apresentada desta forma.Assim como, é necessária a indagação da existência da doença nos 

tempos atuais, abordando ainda os “horrores” causados pela mesma, que se remetem ao 

caráter mutilador e contagioso da “lepra”. 

De fato, a hanseníase era conhecida em tempos idos como “lepra”. Este termo é 

marcado pelo estigma, preconceito e discriminação, sendo a denominação então considerada 

uma impureza e/ou um castigo divino e, posteriormente, uma doença perniciosa, sem 

perspectiva de cura e que determinava, portanto, a necessidade de exclusão e 

consecutivamente o isolamento social. 
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Para compreender a questão do estigma da hanseníase, utilizou-se como referência a 

obra do autor Erving Goffman, que define estigma como um atributo. Sendo assim, aquele 

que o possui pode ser depreciado socialmente por produzir este atributo. O estigma pode 

ocorrer em virtude, da presença de abominações corporais e deficiências físicas, por culpa do 

caráter individual e pelo pertencimento no caso dos estigmas tribais, de raça, nação e religião 

(GOFFMAN, 2010, p.7). 

A “lepra” é descrita como uma doença, cuja existência se tem notícia desde a 

antiguidade, sendo conhecida na Índia, na China e no Japão, no Egito onde foram encontrados 

relatos sobre a doença em um papiro da época do faraó Ramsés II em 4.300 A.C. (MACIEL; 

FERREIRA, 2014, p.19). 

Sobre o termo “lepra” Curi (2010, p.83) relata: 

 

Vários autores ocidentais e não-ocidentais utilizaram o termo lepra 

para se referirem a diversos fenômenos espalhados pelo mundo. 

Esses fenômenos apresentam algumas divergências, mas as 

semelhanças impressionam. Lepra é um termo ocidental de origem 

grega. Se for verdade que o Ocidente herdou a lepra da antiguidade, 

também a repassou a outros lugares do mundo: América, Oceania, 

parte da África, além da influência exercida sobre o Islã. (CURI, 

2010, p.83) 

 

Segundo Curi (2010, p.83), a “lepra” é, portanto, anterior ao Ocidente e estava 

associada à condição humana em ser “impuro”. Tal condição era determinante para a 

participação na vida social e o fato de pessoas apresentarem um determinado conjunto de 

alterações estético-corporais as identificavam como “leprosos”.  

Em seu estudo, o referido autor cita regiões do mundo não-ocidental que foram alvo de 

estudos sobre comportamento social despertado pela “lepra”. Nesses locais foram observadas 

a ligação da “lepra” com a impureza espiritual e a prática da exclusão social dos identificados 

“leprosos”. Na Índia, onde o banimento do “leproso” da comunidade remonta aos tempos da 

antiguidade, observou-se em textos religiosos datados 2000 A.C que o relacionamento com os 

“leprosos” era proibido e estes eram obrigados a fixarem um sino no corpo que anunciavam a 

sua presença, esta pratica de exclusão foi mantida durante muitos séculos (CURI, 2010, p.85). 
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Na China Imperial, a estigmatização dos “leprosos” ligava- se ao Budismo e ao 

Taoísmo que via na “lepra” uma forma de redenção. Na tradição popular chinesa, ainda hoje, 

a “lepra” é oriunda de um contato com mulheres imorais (CURI, 2010, p. 87) 

Para os hindus do Himalaia a “lepra” era considerada o resultado de pecados tão 

abomináveis cometidos noutra encarnação que além de atingir o “leproso” estendiam-se 

àqueles que se aproximassem. Para o povo da região do Alto Nilo, da nação Azande, a lepra 

era considerada uma consequência da prática do incesto. No continente africano, na região 

subsaariana sempre coexistiu inúmeras posturas para com os leprosos, os comportamentos 

variavam nas diferentes regiões embora apresentem algumas semelhanças com o Ocidente e 

Ásia, no Quênia, um estudo com a etnia Bukusu revelou a singularidade com que a lepra era 

tratada (CURI, 2010, p. 90). 

 Na Oceania a prática da exclusão social também se fez presente, geralmente importada 

do Ocidente. Na Austrália, por exemplo, como noutras partes do continente oceânico, a 

exclusão social tornou-se visível a partir do momento em que a presença européia se 

intensificou e o mesmo já foi observado no Havaí (CURI, 2010, p. 93). 

Na cultura islâmica medieval acreditava-se que a “lepra” era proveniente de um castigo 

divino à imoralidade, sendo o leproso excluído da sociedade, contudo, no islã a “lepra” não 

despertava o mesmo pavor que noutras culturas e nunca se utilizou o mesmo rigor presente no 

Ocidente, no decorrer do século XIX, com influência da postura ocidental sobre a “lepra” 

gradualmente assistiu-se a um enrijecimento da prática da exclusão (CURI, 2010, p. 94). 

Observa-se durante um longo período histórico e em diferentes culturas que todas as 

pessoas que apresentavam alguma alteração estética e corporal visível eram então definidas 

como “leprosos” e essas alterações eram base para a identificação e causa de repulsa, a 

cultura hebraica absorveu estes componentes culturais e depois contribui na transmissão do 

conteúdo cultural da “lepra” aos povos do Ocidente (CURI, 2010, p. 40). 

Um fato importante trata-se então da noção de impureza que o Ocidente herdou da 

cultural hebraica. O tsara’at é um termo presente no Levítico e significava impureza e perigo, 

estabelecia ao sacerdote a competência para avaliar as condições e a integridade física da 

pessoa que se eram necessárias para frequentar os templos. Quando acometidos pela impureza 

(pessoas e/ou objetos), cabia então ao sacerdote providenciar a expulsão da comunidade. O 

Ocidente herdou então o conteúdo cultura da tsara’at, e uma conjuntura de fatores levou a 
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tradução do termo como “lepra” ainda no período da antiguidade (CURI, 2010, p. 40, grifo 

nosso). 

Curi (2010, p.43) defende, portanto que a “lepra” foi mais que uma doença. Por isso, 

ela deve ser considerada uma enfermidade sociocultural: 

 

 Assim, a lepra não pode ser abarcada e trabalhada satisfatoriamente 

somente com o uso da conceituação de doença. Para a lepra, o 

conceito mais adequado seria o de uma enfermidade sociocultural, 

uma vez que durante um longo período da história ela esteve 

acompanhada de inúmeras representações e de um imaginário 

intensamente cultivado no Ocidente cristão. Dessa forma, a exclusão 

do enfermo de lepra operacionaliza-se então via cultura através do 

que se convencionou chamar de estigmatização (CURI, 2010, p. 43). 

 

A identidade da “lepra” enquanto enfermidade sociocultural foi construída no 

Ocidente durante a Idade Média pelo advento do cristianismo e sua consolidação. Aliás, como 

um importante documento histórico, a Bíblia destaca a “lepra” em diversos trechos com a 

participação de diferentes personagens percebidos como “leprosos”, como: Lázaro, Jó, Miriã 

e Simão. 

 

A lepra na Bíblia estava nas pessoas, nas casas, nas vestes e nos 

objetos. Era um sinal de impureza e sujeira, diferenciava-se das 

doenças e existia a possibilidade de reintegração para o leproso.” 

(CURI, 2010, p.43) 

 

A “lepra” chegou na América através da colonização. No Brasil, afirma-se que foi 

trazida pelo elemento colonizador, onde os imigrantes doentes formavam focos endêmicos da 

doença já em 1600. Entretanto, os primeiros casos foram descritos na cidade Rio de Janeiro 

em 1737, com 300 casos registrados com a doença. Sobre instituições para o cuidado dos 

“leprosos”, um asilo para doentes foi fundado em 1714 na cidade do Recife. Já em 1763, na 

ocorreu a inauguração do Hospital dos Lázaros nacidade do Rio de Janeiro. É importante 

destacar que as primeiras instituições foram construídas com a finalidade de isolar os doentes 

da sociedade e cuidar. No início do século XX, os hospitais de lázaros e asilos do País eram 

mantidos por instituições religiosas, a Igreja (MACIEL; FERREIRA, 2014, p.20). 
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A Idade Moderna, porém, é marcada pelo fim da “lepra” no cenário europeu, com 

melhoria nas condições de vida e presença de outras doenças epidêmicas neste cenário, como 

a peste (MACIEL; FERREIRA, 2014, p.20). 

Em 1873, Gehard Henrik Armauer Hansen demonstrou a existência do mycobacterium 

leprae ou bacilo de Hansen.Essa foi a primeira evidência científica do caráter 

infectocontagioso da doença, sendo este o primeiro agente infeccioso relacionado a uma 

doença humana (MACIEL; FERREIRA, 2014, p. 21). 

No Brasil, ocorreu em 1915a criação da Comissão de Profilaxia da Lepra, fato que 

colocou a doença na agenda pública de discussão. Em seu relatório final, a Comissão propôs 

que o Estado criasse mecanismos de combate mais efetivo de cerceamento aos doentes. 

Entretanto, apenas em 1935 foi implantado o Plano Nacional de Combate à Lepra, que 

ratificou o modelo de isolamento em leprosários implantado posteriormente pelos Estados, 

abrangendo o território nacional com seu modelo tripé (leprosário, dispensário e preventório) 

(MACIEL; FERREIRA, 2014, p.24).  

A prática do isolamento, ou seja, o cerceamento físico e geográfico das pessoas 

consideradas “leprosas” consolidou-se no mundo. Com isso, o isolamento foi bastante 

agressivo e rigoroso, considerando assim o conhecimento médico naquele momento sobre a 

doença que via nessa prática a forma mais correta de tratar a doença, sendo desconsideras as 

questões sociais e os impactos negativos na vida das pessoas submetidas ao isolamento. Em 

1941 ocorreu a criação dos Serviços Nacionais. Dentre eles está o Serviço Nacional de Lepra 

(SNL), um órgão especializado e com orientação técnica para a coordenação e controle das 

atividades públicas e privadas relativas à doença. Já o ano de 1943 foi marcado pela atuação 

mais abrangente do SNL, por meio das oito Delegacias Federais de Saúde espalhadas pelo 

território nacional. Os documentos mostravam um total de 14 leprosários construídos pelo 

governo federal, por intermédios de convênios com os estados e municípios. Ao final desta 

década, cerca de 20 mil pessoas estavam internadas. Outro dado relevante: óleo de 

chaulmoogra era o medicamento usado para tratamento da doença, porém sem perspectiva de 

cura (MACIEL; FERREIRA, 2014, p.24).  

Já em 1949, a internação compulsória foi definida por meio da Lei nº 610, de 

13/01/1949, vigorando até 1968. No ano de 1960 existiam 102 dispensários e 31 preventórios 

em todo o território nacional (MACIEL; FERREIRA, 2014, p.30). 
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Sobre a busca para a cura da doença, fato importante foi à implantação do “Centro de 

Investigações de Carville”, no ano de 1921, em um asilo-colônia do Estado da Louisiana nos 

Estados Unidos. O local se dedicou exclusivamente para o estudo da “lepra”. Com isso, em 

1941foram divulgados os primeiros efeitos da sulfona para o tratamento da doença (CURI, 

2010, p. 322; MACIEL; FERREIRA, 2014, p.28). 

Observa-se então que em 1949, ano em que a internação compulsória foi definida no 

Brasil, a ciência em desenvolvimento em outros lugares do mundo, através da descoberta de 

medicamentos eficientes, já trazia consigo o questionamento da eficácia da prática do 

isolamento. 

Para Curi (2010), a história da cura da hanseníase é marcada pela persistência e 

sagacidade de inúmeros cientistas e médicos. Após muitos estudos nacionais e internacionais, 

que ocorreram entre 1972 a 1983, realizou-se um ensaio clínico com o uso combinado de 

medicações em larga escala no arquipélago de Malta. Posteriormente esse combinado de 

medicamentos foi denominado poliquimioterapia (PQT) (CURI, 2010, p. 325). 

Já em maio de 1962, foi aprovado pelo MS o Decreto n. 962, específico sobre a quebra 

de relações sociais e familiares causada pelo isolamento dos leprosos durante algumas 

décadas nas instituições do País. O Estado de São Paulo, porém, passou a observar tal decreto 

a partir de 1967. Foram aprovadas as Portarias (236/1972 e 165/1976, respectivamente), que 

formalizaram a quebra do isolamento compulsório em “leprosários” e a não discriminação de 

pacientes.  

Importante destacar que no Brasil a denominação “lepra” e seus derivados foram 

proibidos nos documentos oficiais do MS em 1976 pela publicação da portaria nº165, de 

14/05/1976, visando minimizar o estigma da doença, conforme recomendação da Conferência 

Nacional para Avaliação da Política de Controle da Hanseníase, realizada em Brasília. A 

orientação oficial de fechamento desses asilos e integração das ações de controle da doença 

nos serviços básicos de saúde foi determinada pelas portarias ministeriais 165, do ano de e 

1976, e 498, do ano de 1987 (MACIEL; FERREIRA, 2014, p.32). 

É fato também que as descobertas dos derivados das sulfas e dos antibióticos 

ocasionaram uma verdadeira revolução na área da saúde em todo o mundo. Dessa forma, as 

doenças infectocontagiosas deixaram de ser as causas responsáveis pela grande mortalidade 

humana. Assim, a hanseníase também foi beneficiada por essas descobertas que 

definitivamente abriram caminho para o advento da cura da doença (CURI, 2010, p. 323). 
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Medicamento 

 

A poliquimioterapia é a associação de três fármacos anti-hanseníase: rifampicina, 

clofazimina e dapsona. Considera-se, porém, que o uso isolado das substâncias traz o risco de 

desenvolvimento de resistência por parte do bacilo ao medicamento. Mais recentemente três 

outros fármacos demonstraram sucesso no enfrentamento da doença: minociclina, ofloxacino 

e claritromicina que atualmente são utilizados nos casos de intolerância medicamentosa aos 

fármacos da PQT padrão (CURI, 2010, p. 325).  

Desde 1981 a PQT é recomendada pela OMS para o tratamento da hanseníase em todo 

mundo. Importante destacar que a PQT eliminou vários problemas do tratamento da doença, 

como a resistência e duração do tratamento. A sua implantação no Brasil ocorreu em 1986. 

No ano de 1993, a OMS propôs dois tipos de tratamento: a poliquimioterapia paucibacilar, 

destinada aos pacientes com hanseníase indeterminada e tuberculóide, e tratamento com 

duração de seis meses; e a poliquimioterapia multibacilar, destinada aos pacientes com 

hanseníase dimorfa e virchowiana e tratamento com duração de até 24 meses (CURI, 2010, p. 

325). 

Outro fato relevante no contexto nacional e que também contribuiu de forma benéfica 

para o cuidado das pessoas com hanseníase foi o surgimento e implantação do Sistema Único 

de Saúdepela Constituição Federal em 1988. O SUS possui como princípios universalização, 

equidade e integralidade, assim como princípios operacionais a regionalização, 

hierarquização, descentralização, comando único e participação popular.  

Através do SUS, o cuidado às pessoas com hanseníase foi viabilizado pelo modelo de 

atendimento ambulatorial, sendo o MS o responsável pela elaboração de uma série de normas 

e regulamentação para garantir o controle da endemia.    

Aliás, o nome “lepra” foi substituído por hanseníase somente em 1995, com a Lei nº 

9.010, de 29 de março de 1995. Sobre a mudança da denominação da doença, o Brasil foi 

pioneiro. E, assim, Curi (2010, p.79) descreve:  

A lepra sempre existiu, há inúmeras comprovações deste fato, mas nem 

sempre tratou se da mesma coisa. Hoje não se usam os termos peste e 

loucura, são considerados ultrapassados. Da mesma forma que a lepra eles 

se referem a elementos díspares, estranhos ao pensamento contemporâneo. 
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Se estes já foram abandonados não seria também salutar abandonar o termo 

lepra? Nisto o Brasil foi pioneiro (CURI, 2010 p.79) 

 

Para a eliminação da doença no ano de 1995 o MS elaborou o Plano de Eliminação da 

Hanseníase, estabelecendo a meta de reduzir a prevalência a menos de um doente a cada 

10.000 habitantes por meio do diagnóstico oportuno, aplicação da PQT em todos os casos, 

além da alta por cura em 80% dos casos e reduão de 15 a 20% ao ano, o coeficiente de 

prevalência. Tal meta, porém, não foi atingida (MACIEL; FERREIRA, 2014, p.35). 

Em 2001 o MS lançou o Plano Nacional de Mobilização e Intensificação das Ações para 

a Eliminação da Hanseníase e Controle da Tuberculose, em uma parceria com as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde, Organizações Não Governamentais (ONGS) além de 

pacientes, sociedades científicas e instituições de classe e comunitárias. O Governo Federal 

editou a Portaria n. 1.838, de 09/10/2002, com diretrizes e estratégias para a eliminação da 

hanseníase no país, estabelecendo um incentivo financeiro para ampliação da detecção da 

prevalência oculta da hanseníase no âmbito da atenção básica de saúde (MACIEL; 

FERREIRA, 2014, p.35).  

Em setembro de 2007, a Lei n. 11.520, instituiu uma pensão indenizatória para as 

pessoas que foram submetidas ao isolamento compulsório em asilo-colônia por pelo menos 2 

anos. Tal decisão foi fruto de intensa negociação do MORHAN (Movimento de Reintegração 

das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, ONG criada em 1981) junto aos gestores e políticos 

brasileiros. A pensão representou uma vitória. Seu objetivo foi indenizar parte do que foi 

tirado daqueles que ficaram apartados socialmente de suas famílias ou do ambiente de 

trabalho. Aliás, Brasil e Japão foram os únicos países a recompensar financeiramente as 

pessoas submetidas através de políticas públicas de saúde ao isolamento compulsório, sendo 

que no Brasil as pessoas permaneceram nos asilos-colônias até 1986, muitos até mesmo por 

não terem para onde ir após muitos anos de isolamento social com rompimento dos vínculos 

familiares (MACIEL; FERREIRA, 2014, p.36). 

Sobre o isolamento compulsório, Curi (2010, p.295) afirma que o Brasil constituiu uma 

extensa e numerosa rede de instituições que não foram capazes de debelar a endemia e que 

ainda foram responsáveis por imprimir na população um receio enorme com relação à 

“lepra”. O autor declara ainda que: 

Se entre os internos dos asilos-colônias do Brasil e os usuários dos serviços 

das unidades de saúde da atualidade há uma continuidade bacilar, isto é, 

biologicamente foram invadidos pelo mesmo bacilo, socialmente há 
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diferenças consideráveis. O que se faz hoje era inconcebível no passado, e o 

que se fez é inaceitável no presente. Contudo uma história cultural e social 

funda-se na narrativa da descontinuidade.  (CURI, 2010, p.295) 

 

Em dezembro de 2009 foi instituído oficialmente o Dia Nacional de Combate e 

Prevenção da Hanseníase (no último domingo de janeiro) através da lei federal nº 12.135. De 

acordo com fatos históricos, a data já era observada no Brasil pela Igreja Católica e 

movimentos sociais desde a década 1970, por causa da relação com outros fatos, como o 

“Primeiro dia mundial dos leprosos”, celebrado em 31 de janeiro de 1954, no terceiro 

domingo depois da Epifania (seis de janeiro), coincidindo assim com o último domingo de 

janeiro que ficou então convencionado como dia dedicado a reflexão sobre a situação dos 

leprosos. Na Índia foi escolhido 30 de janeiro, data do assassinato de Mahatma Gandhi 

(CURI, 2010, p.303). 

Atualmente a data é conhecida no Brasil e celebrada pelo “Janeiro Roxo” que prevê 

uma série de mobilizações para o combate ao estigma da doença e detecção de novos casos. 

Sobre o posicionamento atual do Ministério da Saúde (MS) em relação à hanseníase, 

encontra-se em vigor a portaria nº 149, de 3 de fevereiro de 2016, que aprova as diretrizes 

para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, com a 

finalidade de orientar gestores e profissionais dos serviços de saúde (BRASIL, 2016).  

Agora, considera que o modelo de intervenção para o controle da endemia é baseado no 

diagnóstico precoce, tratamento oportuno de todos os casos diagnosticados, prevenção e 

tratamento de incapacidades e vigilância de contatos domiciliares, sendo a hanseníase uma 

doença de notificação compulsória. As ações descritas devem ser executadas em toda a rede 

de atenção primária do SUS e que, em razão do potencial incapacitante da hanseníase, deve-se 

garantir atenção especializada em unidades de referência ambulatorial e hospitalar, sempre 

que necessário. Embora haja perspectiva de cura após tratamento medicamentoso com a PQT, 

para alguns pacientes se faz necessário manter acompanhamento ambulatorial devido às 

reações hansênicas, comuns nas formas multibacilares, e que podem ocorrer antes, durante e 

após o tratamento e por adquirirem sequelas que comprometem principalmente os olhos, as 

mãos e os pés (BRASIL, 2016).  

Nos dias atuais,porém, é possível identificar que a hanseníase - que tem como herança a 

“história da lepra” - ainda desperta sentimentos de medo, repulsa e o estigma estabelecido 
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pela herança cultural, onde é possível observar o entrelaçamento entre a “história de lepra e 

da hanseníase”. 

Assim, pode-se dizer que o mais terrível da lepra não é o evento biológico, mas 

o evento humano que a acompanhava e que demonstrou muito mais virilidade, 

resistindo na cultura e no imaginário inclusive nos lugares onde a lepra não já 

existe mais (CURI, 2010 p. 29) 

 

Conviver com a herança da “lepra” traz a necessidade de um enfretamento constante 

para a desmistificação e desestigmatização da hanseníase, tanto pelos órgãos governamentais 

e não-governamentais, pelos profissionais de saúde como para as pessoas que convivem com 

a hanseníase. 

Como bem resumido no título da tese de doutorado de Curi (2010), a história da “lepra” e 

da hanseníase perpassa pelo ato de excluir, isolar e conviver. 

A diferença entre a “história da lepra” e a “história da hanseníase” está, no entanto, na 

concepção de como as pessoas afetadas foram e/ou são vistas e tratadas, no passado e no 

presente. 

A possibilidade de convivência e cuidado ao invés de repulsa, exclusão e isolamento 

trazem a “história da hanseníase”, que está em contínua construção, a possibilidade de novos e 

inúmeros acontecimentos que podem culminar com a diminuição da carga ou até mesmo com a 

eliminação da doença. Sendo esta viabilizada por possíveis avanços científicos, além de 

melhorias significativas na qualidade de vida da população e qualificação do cuidado em saúde. 

 

 

1.2 O grau II de incapacidade: revelações sobre a presença de deficiências visíveis 

 

A hanseníase é uma doença de evolução lenta e progressiva, com potencial para 

atingir as fibras do sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autônomo, que resultam em 

deficiências sensório-motoras. Entre as doenças infectocontagiosas, a hanseníase se destaca 

como causa do desenvolvimento de incapacidades. 

Sobre a endemia da hanseníase no Brasil, observa-se a redução de prevalência da 

doença, porém com um contínuo registro de casos novos ao ano com distribuição heterogênea 
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nas diversas regiões do país, atingindo assim um número significativo de crianças e de 

pessoas com percentuais expressivos de Grau II de incapacidades2. física identificado no 

diagnóstico. Ou seja: detecção de pessoas com deficiências visíveis causadas pela doença, 

principalmente nos estados de baixa prevalência da região Sul e Sudeste (BRASIL, 2017). 

Segundo o MS, o grau de incapacidade física é uma medida que indica a existência de 

perda da sensibilidade protetora e/ou deformidade visível em consequência de lesão neural 

e/ou cegueira. Sendo também um indicador epidemiológico utilizado na avaliação do 

programa de vigilância de hanseníase, determinando a precocidade do diagnóstico e o sucesso 

das atividades que visam à interrupção da cadeia de transmissão (BRASIL, 2017b). 

O nível de incapacidade física na hanseníase pode ser classificado em graus, conforme 

descrito no quadro abaixo:  

 

Quadro 1 - Classificação do grau de incapacidade física na hanseníase de acordo com as 

normas estabelecidas pelo MS. 

Grau 0 Quando não há nenhum comprometimento em olhos, 

mãos e pés devido à hanseníase 

Grau I 

 

Quando há diminuição da força muscular e alteração de 

sensibilidade em olhos, mãos e pés, sem deficiências 

visíveis 

Grau II Quando há comprometimentos severos com deficiências 

visíveis causadas pela hanseníase como lagoftalmo e/ou 

ectóprio; tríquiase; opacidade corneana central, acuidade 

visual menor que 0,1; garras em mãos ou pés; 

reabsorção óssea em mãos ou pés; mão caída; pé caído; 

contratura e feridas 

Fonte: BRASIL (2016) 

 
2 Em relação aos termos, a autora entende que o termo “deficiência” refere-se às anormalidades, alterações 

negativas nos órgãos e sistemas em estruturas do corpo e o termo “incapacidade” refere-se ao resultado da 

interação a pessoa e o contexto, ou seja, entre a disfunção apresentada pelo individuo (orgânica e/ou da estrutura 

do corpo), a limitação de suas atividades e a restrição na participação social, e dos fatores ambientais que podem 

atuar como facilitadores ou barreiras para o desempenho dessas atividades ou participação. O que se observa nos 

textos e documentos consultados em relação à doença hanseníase, o predomínio da aplicação do termo 

incapacidade, tratando assim a deficiência e a incapacidade como termos equivalentes. Embora haja a 

discordância da autora, manteve-se o uso do termo incapacidade respeitando a nomenclatura utilizada pelo MS. 

Fonte: (FARIAS, BUCHALLA, 2005, p.89; SANTOS, 2017, p.16) 
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Conclui-se então que o Grau II de incapacidade física3, ou seja, a detecção de 

deficiências físicas que comprometem as mãos e/ou os olhos e/ou pés, são importantes 

sinalizadores do diagnóstico tardio. (BRASIL, 2018). 

A seguir, quadro com ilustrações dos tipos de deficiências motoras e sensoriais 

causadas pelas lesões do sistema nervoso periférico em decorrência da hanseníase:  

 

Quadro 2 – Ilustrações de tipos de deficiências sensoriais e motoras causadas por lesões do 

sistema nervoso periférico em decorrência da hanseníase 

Acometimentos em olhos, mãos e pés na hanseníase 

Identificados como grau II de incapacidades 

 

 

 
 

Mão Caída Mão Simiesca Pé Caído 

  
 

Mão em garra Lagoftalmo Mal perfurante plantar 

 

Fonte: OPROMOLLA, URA (2009) 

 

 
3 O Grau II de incapacidade física trata-se, portanto de uma classificação obtida através de um procedimento 

denominado Avaliação de Incapacidades que identifica e descreve as deficiências sensório-motoras adquiridas 

nos olhos, nas mãos e nos pés da pessoa com hanseníase e pode nortear o procedimento de “cuidado” 

denominado Prevenção de Incapacidades. Sendo utilizado também como indicador epidemiológico para 

identificar a ocorrência do diagnóstico tardio. Fonte: reflexões pessoais da pesquisadora ao longo da revisão da 

literatura e pesquisa documental desta pesquisa. 
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Preconiza-se, portanto a realização da Avaliação Neurológica Simplificada (ANS), 

que tem como objetivo avaliar o estado do nervo e a função neural, sendo essencial para 

detectar precocemente as alterações funcionais.  

Recomenda-se ainda a utilização da ficha de avaliação neurológica simplificada 

padronizada pelo MS. O resultado deve ser informado na Ficha de Notificação e Investigação 

de Hanseníase, sendo assim registrado no banco de dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN). Além disso, o dado deve ser atualizado no boletim 

epidemiológico no momento da alta cura. 

Em suma: o exame consiste no registro de queixas nos segmentos corporais avaliados 

na face (Olho direito e olho esquerdo e Nariz), mão direita e mão esquerda, pé direito e pé 

esquerdo através da palpação dos principais nervos acometidos pela hanseníase (ulnar, 

mediano, radial, fibular e tibial posterior). Já para avaliar a força muscular, utiliza-se o teste 

de força muscular voluntário com o registro da graduação em uma escala de 5 a 0 ou 

atribuição de forte, diminuído ou paralisado. Para constatar a sensibilidade, é usado o kit de 

monofilamentos de Semmes-Weinstein (estesiômetro) na face palmar e dorsal das mãos e face 

plantar e dorsal dos pés (ALENCAR, 2014, p. 69). 

Já por meio da Avaliação Neurológica Simplificada é possível realizar a classificação 

do grau de incapacidade física, que constitui parte importante das ações do cuidado integral as 

pessoas com hanseníase, sendo imprescindível a realizaçãodo diagnóstico, estado reacional e 

após a alta cura. A Avaliação Neurológica é ainda uma importante ferramenta na identificação 

de pacientes com maior risco de desenvolver reações e novas incapacidades (BRASIL, 

2017b). 

Sobre a avaliação do grau de incapacidade física no momento do diagnóstico, segundo 

dados oficiais do MS, é possível observar que 87,3% dos casos diagnosticados em 2016foram 

avaliados no Brasil, sendo que em 92,6% dos casos no Estado de São Pauloa avaliação foi 

realizada. Através de série histórica (no período entre os anos 2001-2016), os dados 

demonstram o aumento do percentual de casos de pessoas com grau II de incapacidadesno 

Estado de SP. Em 2015, representavam 10,2% do total, subindo para 14,1% dos casos 

diagnosticadosem 2016, índice superior à média nacional, que corresponde a 7,9% (BRASIL, 

2017a). (Anexo 2 e Anexo 3) 

Além de oferecer subsídios para o preenchimento do SINAN e do boletim de 

acompanhamento epidemiológico, a avaliação neurológica pode nortear as ações de cuidado 
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integral durante o tratamento, preconizando ainda as orientações para a prevenção de 

incapacidades e o autocuidado. Dessa forma, é possível prevenir e/ou minimizar as sequelas 

da doença. Portanto, é fundamental a integração do profissional que realiza a avaliação com 

os demais membros da equipe para o manejo adequado do caso. 

Para a efetividade do processo de cuidado em saúde e reabilitação, a participação ativa 

da pessoa com hanseníase deve ser valorizada. Afinal, o autocuidado4 é entendido nesse 

contexto como uma ação essencial que perpassa por todas as atividades da pessoa com 

hanseníase. Ele consiste na introdução de práticas regulares como, por exemplo: a auto 

inspeção diária do corpo, realização de exercícios, uso de medicação prescrita, utilizaçãoda 

proteção e adaptações para os olhos, mãos e pés; identificação de sinais de intercorrências 

como reações e neurites. Estas práticas exigem muitas vezes mudanças em relação aos hábitos 

de vida. Para isso, deve-se considerar os fatores contextuais que envolvem a prática do 

autocuidado (BRASIL, 2017b). 

Pessoas em acompanhamento e tratamento de hanseníase, identificadas com grau II de 

incapacidade, demandam diversas ações de cuidado em saúde e reabilitação, além de cirurgias 

corretivas, que geram na maioria das vezes afastamento da vida produtiva e aposentadoria 

precoce, com impacto social e econômico no contexto de vida individual e social da pessoa 

com hanseníase.  

As deficiências físicas adquiridas pela doença estão entre as principais causas do 

estigma e isolamento de pessoas com hanseníase na sociedade. Assim, é importante 

compreender que o fim do tratamento com a PQT promove a alta cura da pessoa com 

hanseníase e, consequentemente, o encerramento do caso no SINAN. Mesmo assim, as 

sequelas e complicações (reações hansênicas) causadas pela hanseníase exigem a manutenção 

do cuidado em saúde, através da manutenção de atendimento ambulatorial em longo prazo, 

com o objetivo do cuidado em saúde, por meio do monitoramento das alterações sensório-

motoras e acompanhamento dos quadros reacionais que podem causar comprometimento 

neural mesmo após término do tratamento, além de reabilitação das deficiências adquiridas. 

 

 
4 O autocuidado na literatura sobre o contexto de cuidado a pessoa com hanseníase, refere-se aos procedimentos 

e práticas que devem ser realizados individualmente pelo próprio paciente ou em grupos, com o apoio da equipe 

de saúde que é capacitada para avaliar e indicar os cuidados necessários que a pessoa deve executar 

regularmente, a fim de evitar as incapacidades. Trata-se, portanto de uma prática de educação em saúde e é um 

termo presente nos textos da área da hansenologia e guias oficiais do MS. Fonte: (OLIVEIRA, 2014, p.275) e 

reflexões pessoais da pesquisadora ao longo da revisão da literatura e pesquisa documental desta pesquisa. 
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1.3 Dados epidemiológicos sobre a hanseníase 

 

Segundo a OMS, 143 países reportaram 214.783 casos novos de hanseníase em 2016 

(BRASIL, 2018).Aliás, a hanseníase é doença de notificação compulsória e investigação 

obrigatória e no Brasil.Conforme dados do MS, foram detectados 25.218 novos casos em 

2016, com taxa de detecção geral de 12,23% por 100 mil/hab. e a taxa de prevalência de 

1,10%por 10 mil/hab. Somente noEstado de São Paulo foram detectados 1.303 novos casos 

neste período, onde a taxa de detecção geral é de 2,95% e taxa de prevalência, 0,25% 

(BRASIL, 2017a). (Anexo 1) 

Vale destacar que o Brasil é classificado como País de alta carga para a doença, sendo o 

segundo com o maior número de novos casosregistrados no mundo, com distribuição 

heterogênea no território nacional (BRASIL, 2018). 

Ribeiro, Silva e Oliveira (2018, p.4), em um estudo a respeito das metas de eliminação 

através da análise dos dados epidemiológicos de consulta pública no período de 2005-2015, 

observaram que as disparidades regionais resultam na manutenção da cadeia de transmissão, 

embora haja uma tendência de eliminação da hanseníase em nível nacional. O estudo 

corroborou com pesquisas anteriores quanto à observação da irregularidade entre as regiões, 

por apresentarem extremos em termos de indicadores econômicos e de saúde. Em uma mesma 

região, estado ou cidade ainda sçaoobservadas disparidades até mesmo entre diferentes grupos 

populacionais, expressando a complexidade da interação entre determinantes de saúde, como: 

desigualdades de renda, carência de alimentação, moradia, saneamento, educação e, também, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde. 

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Hanseníase do MS, o Brasil está em 

consonância com as recomendações da Estratégia Global para a Hanseníase 2016-2020 da 

OMS, que tem como principal objetivo reduzir a carga da doença. A estratégia está pautada 

em três pilares: fortalecimento do controle e da parceria governamental; combate da 

hanseníase e suas complicações e o enfrentamento da discriminação como promoção da 

inclusão social. Esses pilares abrangem a detecção precoce de casos, tratamento imediato com 

esquema de PQT, desenvolvimento de pesquisas básicas e enfrentamento do estigma, 

promovendo assim a mobilização e sensibilização junto à comunidade (BRASIL, 2018). 
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Atualmente, o atendimento à pessoa com hanseníase no Brasil ocorre em 8.213 

estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2017). 

 

 

1.4  Apresentação do cenário de pesquisa 

 

Segundo o Relatório de Monitoramento sobre a situação da endemia hansênica no 

Estado de São Paulo, elaborado pelo Programa Estadual de Controle da Hanseníase (PECH) 

& Divisão Técnica de Vigilância Epidemiológica em Hanseníase (DTVE) do Centro de 

Vigilância Epidemiológica “Alexandre Vranjac” (CVE) da Coordenadoria de Controle de 

Doenças (CCD), o Estado alcançou a meta de eliminação da doença em 2006. Todavia, nota-

se diferenças de detecção de casos novos entre as diferentes regiões. Afinal, 233 municípios 

ainda apresentam prevalência maior que 1,0/10.000 habitantes. Do total, 14 municípios 

agrupam os maiores coeficientes de prevalência, índice este considerado alto pelos parâmetros 

oficiais (SÃO PAULO, 2016). 

Ainda no Estado de SP, apenas quatro das 28 GVE (Grupo de Vigilância 

Epidemiológica) não conseguiram atingir a meta de eliminação da doença: GVE de Jales 

(2,92/10.000 hab.); GVE de Ribeirão Preto (1,17/10.000 hab.); GVE de Presidente Venceslau 

(1,09/10.000 hab.) e GVE de Caraguatatuba (1,08/10.000 hab.)(SÃO PAULO, 2016). 

Aqui, é importante destacar quea GVE XXV/Santos promove a interlocução entre o 

Estado e municípios para a atenção da pessoa com hanseníase na Baixada Santista, agrupando 

assim nove cidades: Santos, Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 

Grande e São Vicente. Em 2006, a região atingiu juntamente com o Estado a meta de 

eliminação da doença como problema de saúde pública.  

Apesar disso, foram detectados na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) 

59 novos casos em 2016, com coeficiente de prevalência médio 0,32/10.000 habitantes, o que 

significa um caso detectado em menos de 15 anos. Sobre a avaliação do grau de incapacidade 

no diagnóstico, 71,19 % dos novos casos foram avaliados e 21,43% dos pacientes 

diagnosticados apresentavam grau II de incapacidade. Ou seja: deficiência causada pela 

doença no diagnóstico. Entre as nove cidades da Baixada Santista, São Vicente, Praia Grande, 

Santos e Guarujá somam a maior concentração dos casos (Fonte: DTVEH/CVE/CCD/SES). 



42 

 

 
 

Próximos geograficamente, os municípios de Praia Grande (PG) e São Vicente (SV) 

registram um grande fluxo entre os seus moradores. O cenário regional nos últimos anos 

demonstrou ainda um significante crescimento populacional em ambas as cidades, que 

mantêm uma economia baseada no comércio e turismo. Em comum, ainda, o atendimento 

ambulatorial com atendimento à pessoa com hanseníase, ao invés da atenção básica, como 

ocorre em algumas outras localidades do País. 

 

Figura 1- Mapa da Região Metropolitana da Baixada Santista com destaque para os municípios 

de Praia Grande e São Vicente 

Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 

 

 

De acordo com a portaria nº 594, de 29 de outubro de 2010, o CATH (SV) e o CRATH 

(PG) são classificados como Serviço de Atenção Integral em Hanseníase Tipo II, este definido 
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como aquele que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos capacitados para a realização das ações mínimas, devendo ter médicos, enfermeiros 

auxiliar ou técnico de Enfermagem, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, além de realizar as 

ações descritas no próximo abaixo (BRASIL, 2010). 

 

 

Quadro 3 - Ações desenvolvidas pelos Serviços de Hanseníase Tipo II  

a) Ações educativas de promoção da saúde no âmbito dos serviços; 

b) Vigilância epidemiológica: identificação, acompanhamento dos casos, exame de contato e 

notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN; 

c) Diagnóstico de casos de hanseníase, inclusive da forma neural pura; das reações hansênicas e 

adversas aos medicamentos; das recidivas; e de outras intercorrências e sequelas; 

d) Avaliação neurológica simplificada e do grau de incapacidade; 

e) Coleta de raspado dérmico para baciloscopia; 

f) Tratamento com poliquimioterapia padrão e com esquemas substitutivos; 

g) Acompanhamento do paciente durante o tratamento da hanseníase e após a alta; 

h) Prevenção e tratamento de incapacidades e autocuidado apoiado pela equipe; 

i) Encaminhamento para outros profissionais ou serviços. 

Fonte: BRASIL (2010) 

 

As ações no atendimento da hanseníase são focadas para garantir o cuidado integral do 

paciente, favorecer a adesão ao tratamento e prevenção de incapacidades. Assim, é importante 

salientar que a unidade de referência tem como característica garantir atendimento em tempo 

oportuno, com realização de exames subsidiários para o diagnóstico, e atendimento específico 

para o cuidado integral, desde a assistência medicamentosa à reabilitação.  

Destaca-se entre as ações das equipes do CATH e do CRATH o esforço para 

realização da totalidade de exame de contatos, sendo essa uma ação prioritária. Sobre a 

definição e acompanhamento dos contatos, Boygnyet tal (2019), com base nas orientações do 

MS, afirma a existência dos contatos familiares e sociais.  

O contato familiar é entendido como qualquer pessoa que tenha vivido no âmbito 

familiar com a pessoa identificada como caso novo de hanseníase nos cinco anos anteriores a 

doença. Já o contato social é definido como qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido 
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em relações familiares ou não de forma próxima e prolongada com a pessoa identificada com 

hanseníase. Em virtude do período de incubação da doença, recomenda-se a longitudinalidade 

do cuidado da pessoa considerada contato de um paciente com hanseníase.  

Sobre campanhas nos municípios estudados da RMBS para a detecção de novos casos 

nos últimos cinco anos, destaca-se a realização da Campanha Nacional de Hanseníase, 

Tracoma e Geohelmintíase, instituída pelo MS no território nacional, que tem como alvo a 

população de escolares, além de algumas ações pontuais de educação permanente e realização 

de trabalhos para a divulgação de sinais e sintomas. 

Além disso, as pessoas atendidas na RMBS são encaminhadas através de referência e 

contra referência aos seguintes serviços: Centro de Dermatologia Sanitária do Departamento 

de Gerenciamento Ambulatorial da Capital da Secretaria do Estado de São Paulo (PAM 

Várzea do Carmo); Centro de Referência Nacional e Para os Países da América Latina 

Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL - Bauru - SP) e Hospital Emílio Ribas (Guarujá - SP).O 

encaminhamento ocorre em casos complexos e que necessitam, por exemplo, de investigação 

para esclarecimento de diagnóstico, investigação de resistência medicamentosa e indicação de 

tratamento alternativo; cirurgias de reabilitação, fornecimento de órteses e calçados e 

internação em caso de complicações de quadros reacionais da hanseníase.  

 

 

1.4.1 O município de Praia Grande 

 

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a população de Praia Grande era de 262,051 pessoasem 2010. No 

município, o atendimento à pessoa com hanseníase é realizado no Centro de Referência e 

Atendimento a Tuberculose e Hanseníase (CRATH), que pertence à Divisão de 

Especialidades da Secretaria de Saúde Pública da Prefeitura da Estância Balneária de Praia 

Grande. A unidade realiza atendimento dos seguintes agravos: hanseníase, tuberculose e 

leishmaniose cutânea. 

O CRATH iniciou suas atividades em 25/06/1999 sendo um serviço de caráter 

ambulatorial e especializado, O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. 

Atualmente, a unidade encontra-se situada no bairro Jardim Real, em um local reinaugurado 
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em abril de 2018, com cerca de 200 m² e com estrutura para o atendimento, com salas para 

comportar todos os profissionais e atividade técnicas (procedimentos e curativos). 

 

Figura 2 – Imagem do Centro de Referência e Atendimento a Tuberculose e Hanseníase do 

município de Praia Grande (CRATH – PG) 

 

Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 

 

A rede de saúde de Praia Grande é composta por: Secretaria de Saúde; Central de 

Regulação; Unidade de Vigilância em Saúde; 27 Unidades de Saúde da Família; 2 UPAS 

Quietude e Samambaia, 1 Unidade de Pronto Atendimento no Hospital Irmã Dulce; 1 

Hospital Geral Municipal Irmã Dulce; Centro de Referência e Atendimento a Tuberculose e 

Hanseníase (CRATH); 1 Centro Especializado em Reabilitação (CER); 4 Centros de 

Atendimento Psicossocial (2 CAPS II; 1 CAPS I; 1 CAPS AD); 1 Centro de Especialidades 

Médicas e ambulatoriais (CEMAS); 1 Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD); 1 Centro 

de Saúde da Mulher (CEAS); 1 equipe do Consultório na rua; 1 Centro de Hemodiálise 

(NEFRO-PG) 1 unidade do Ambulatório Médico de Especialidades (AME / Estadual ). O 

município contempla ainda Programa de Residência Médica e Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. 
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Em relação à hanseníase, o atendimento ocorre no CRATH. A equipe multidisciplinar 

é responsável em acolher os casos suspeitos, realização de exames subsidiários como a 

biópsia de pele e baciloscopia para o diagnóstico da doença; tratamento, exame de contatos, 

avaliação e prevenção de incapacidades e ações de reabilitação. Aos outros serviços de saúde 

da região, públicos ou privados, cabe o encaminhamento dos casos suspeitos à unidade de 

referência. 

Responsável também pelas ações de educação em saúde, educação permanente e 

campanhas, a equipe é composta por dois médicos (uma dermatologista sanitária para 

atendimento das pessoas com hanseníase e um clínico para atendimento da tuberculose); uma 

enfermeira; uma farmacêutica; uma assistente social; uma terapeuta ocupacional; três 

auxiliares de enfermagem; um recepcionista; uma técnica de suporte do Programa de Controle 

da Tuberculose e uma auxiliar de serviços gerais. O cargo de diretor da unidade é exercido 

pela profissional assistente social. 

Os exames subsidiários são efetuados no local, como baciloscopia e biópsia de pele, e 

encaminhados para laboratórios de referência. Já o atendimento em reabilitação dos usuários 

ocorre no atendimento individual e grupal de terapia ocupacional e no acompanhamento dos 

casos referenciados a sapataria do Centro de Dermatologia Sanitária da Secretaria do Estado 

de São Paulo (SP). 

De acordo com as informações fornecidas em 26/04/2018 pela Divisão de Dados 

Epidemiológicos do Departamento de Informação em Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde de Praia Grande, entre 2012 e 2016, foram notificados 87 casos de hanseníase no 

município, sendo 62 novos. Ou seja:pacientes que nunca fizeram qualquer tratamento 

específico para a doença e que representaram 71,26% dos casos notificados no período. 

Com relação à faixa etária dos novos casos registrados no período avaliado, 75,1% 

tinham entre 20 a 64 anos de idade, fase produtiva da vida, de desenvolvimento e 

engajamento profissional. 

Levando em consideraçãoa forma clínica inicial, 17,74% dos 62 novos casos 

registrados foram classificados como forma indeterminada; 25,81% como tuberculóide; 

4,84% como dimorfa; 33,87% como virchowiana e 17,74% não classificados com o 

predomínio da virchowiana, forma grave e contagiante da doença. 

Já em relação à cor, 50% se autodeclaram brancos; 43,54%pardos; 4,83% negros e 

1,61% não respondeu. Além disso, observou-se predomínio dos casos no sexo masculino. No 
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no período pesquisado,os homens representaram 54,83% e às mulheres 45,16% das pessoas 

acometidas pela hanseníase. 

Sobre o modo de detecção, ou seja, a forma como a pessoa chegou ao tratamento, 

observa-se: 1,61% informação ignorada; 1,61% exame de coletividade; 70,97% casos 

encaminhados; 4,83% demanda espontânea e 20,97% exame de contato. Existe, 

portanto,predomínio do modo de detecção pelo encaminhamento para tratamento, seguido do 

exame de contatos. 

Em relação à avaliação de incapacidade realizada no diagnóstico da pessoa com 

hanseníase, os dados não foram preenchidos em 3,28% dos casos, mas 45,16% apresentaram 

grau, mas 32,26% grau I demandando orientação para o autocuidado com identificação de 

riscos e 17,74% grau II, ou seja, deficiência visível causada pela hanseníase e demandam 

ações de reabilitação.  

Além disso, entre as 62 notificações, 50% das pessoas apresentavam alguma alteração 

em face, mãos e/ou pés devido à hanseníase. Em 2016, o grau II foi identificado em 15,38% 

dos pacientes avaliados em Praia Grande. 

 

 

1.4.2. O município de São Vicente 

 

De acordo com o último censo realizado pelo IBGE, o município de São Vicente 

registrou uma população de 332, 445 pessoasem 2010. O atendimento à pessoa com 

hanseníase no município é realizado no ambulatório, Centro de Atendimento a Tuberculose e 

Hanseníase (CATH), que pertence ao Departamento de Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal. O local realiza atendimento dos seguintes 

agravos: hanseníase, tuberculose e leishmaniose cutânea. Serviço de caráter ambulatorial e 

especializado, funciona de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas. 

 

Figura 3 – Imagem do Centro de Atendimento a Tuberculose e Hanseníase do município de São 

Vicente (CATH – SV) 
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Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 

 

A rede de saúde de São Vicente é composta por: Secretaria de Saúde; Central de 

Regulação (SISREG/CROSS); 15 Unidades Básicas de Saúde; 11 Unidades Básicas com 

Estratégia de Saúde da Família; 1 equipe NASF; 3 Pronto atendimento PS Parque das 

Bandeiras, Humaitá e Centro (CREI); 2  Hospitais CREI e Humaitá; Centro de Atendimento a 

Tuberculose e Hanseníase (CATH); 3 Unidades Especializadas em Reabilitação (Reabilitar I, 

II e São Camilo); 1 Centro de ortopedia e traumatologia (CATO); 5 Centros de Atendimento 

Psicossocial (1 CAPS III, 2 CAPS II; 1 CAPS I; 1 CAPS AD); 1 ambulatório de Saúde 

mental; 1 Centro de especialidades médicas infantis (CEMEI); 1 SAE (1 serviço de 

atendimento especializado AIDS/hepatites) ; 1 CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento); 

 1 Unidade de Saúde do  Adolescente, 1 Centro Médico de Especialidades (Martim Afonso); 1 

Centro de atendimento diagnóstico (CAD); 1 Serviço de Atendimento Domiciliar (Melhor em 

casa); 1 Centro de Saúde da Mulher; 1 equipe do Consultório na Rua; 1 unidade do 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME  Estadual). 

Em relação à hanseníase, a equipe multidisciplinar é responsável em realizar o 

acolhimento dos casos suspeitos, atendimento e exames subsidiários para o diagnóstico da 

doença; tratamento, exame de contatos, avaliação e prevenção de incapacidades e ações de 

reabilitação, cabendo em geral aos outros serviços de saúde da região, públicos e privados, o 

encaminhamento dos casos suspeitos à unidade de atendimento. A equipe promove ainda 

ações de educação em saúde, educação permanente e campanhas. 
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A equipe é composta por duas médicas (uma dermatologista sanitária para 

atendimento das pessoas com hanseníase e uma clínica para atendimento da tuberculose); uma 

enfermeira; uma farmacêutica; uma assistente social; uma terapeuta ocupacional; três 

auxiliares de enfermagem; um técnico administrativo e uma auxiliar de serviços gerais. O 

cargo de responsabilidade técnica é exercido pela enfermeira e a função de responsável 

administrativo é exercida pelo técnico administrativo.  

Atualmente, a unidade encontra-se no centro da cidade de São Vicente, com duas salas 

de atendimento aos pacientes e uma de procedimentos e curativos. Todos os exames 

subsidiários são realizados no local, a baciloscopia e biópsia de pele encaminhadas para 

análise em laboratórios de referência.  

Todos os casos são notificados e as notificações encaminhadas para o departamento de 

vigilância epidemiológica, que realiza a digitação dos dados, gerando assim o boletim de 

acompanhamento preenchido posteriormente na unidade. 

De acordo com os dados fornecidos em 13/06/2018 pela Vigilância Epidemiológica da 

Secretaria de Saúde de São Vicente, 67 casos de hanseníase foram notificados no 

municípioentre 2012 a 2016, sendo 54 novos. Ou seja: 80,6% dos casos notificados no 

período. 

Com relação à faixa etária dos novos casos registrados no período avaliado, 81,48% 

das pessoas tinham entre 20 a 64 anos de idade,fase produtiva da vida, de desenvolvimento e 

engajamento profissional. 

Levando em consideraçãoa forma clínica inicial,5,56% dos 54novos casos registrados 

foram classificados como forma indeterminada; 31,48% comotuberculóide; 12,96% 

comodimorfa; 44,44% comovirchowiana e 5,56% não classificada. Importante destacar o 

predomínio davirchowiana, que é forma grave e contagiante da doença. 

Já em relação à cor, 61,11% se autodeclaram brancos; 31,48%pardos; 5,56% negros e 

1,85% não respondeu. Além disso, observou-se predomínio dos casos no sexo masculino. No 

período pesquisado, os homens representaram 64,81% e às mulheres 35,19% das pessoas 

acometidas pela hanseníase. 

Sobre o modo de detecção, ou seja, a forma como a pessoa chegou ao tratamento, 

observa-se: 81,48% casos encaminhados; 3,70% demanda espontânea; 12,96% exame de 
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contato e outros modos representaram 1,85%. Existe, portanto, predomínio do modo de 

detecção pelo encaminhamento para tratamento, seguido do exame de contatos. 

Em relação à avaliação de incapacidade realizada no diagnóstico da pessoa com 

hanseníase, os dados não foram preenchidos em 1,85% dos casos, mas 46,3% apresentaram 

grau 0, 35,19% grau I demandando orientação para o autocuidado com identificação de riscos 

e 16,67% grau II, ou seja, deficiência visível causada pela hanseníase e demandam ações de 

reabilitação. 

Além disso, entre as 54 notificações, 51,86% das pessoas apresentavam alguma 

alteração em face, mãos e/ou pés devido à hanseníase. Em 2016, o grau II foi identificado em 

16,66% dos pacientes avaliados em São Vicente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este estudo destina-se a conhecer e analisar o itinerário terapêutico de pessoas com 

hanseníase e deficiência adquirida, para compreender assim as causas do diagnóstico tardio. 

Desta forma, o referencial teórico que orientou o desenvolvimento desta pesquisa está 

centrado nos estudos sobre o itinerário terapêutico. 

 

 

2.1. Considerações sobre o estudo de itinerário terapêutico 

 

Segundo Alves (2015, p.30) o itinerário terapêutico (IT) é um dos conceitos centrais nos 

estudos sócio antropológicos em saúde,sendo termo utilizado para designar as atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos na busca de tratamento para doença e/ ou aflição. Trata-se, 

portanto, de uma forma de engajamento em uma dada situação e requer novos aprendizados e 

aquisições de habilidades específicas. 

Os estudos sobre IT desenvolvidos a partir da década de 1950 identificavam as condutas 

dos indivíduos e/ou grupos sociais no uso dos serviços de saúde. A busca de tratamento era 

interpretada como resultado de condutas orientadas por princípios de custo-benefício. As 

pesquisas procuravam caracterizar os padrões sócios culturais e psicossociais. A partir da 

década de 1980, porém, as pesquisas sobre IT ampliam seus propósitos analíticos, 

apresentando uma maior preocupação em caracterizar a diversidade de formas pelos quais as 

pessoas elaboram suas estratégias de tratamento. Assim, as pesquisas passam a valorizar a 

constituição das redes sociais nas quais os atores se inserem para resolverem seus problemas. 

Nessa perspectiva, Arthur Kleinman é uma referência importante nos estudos sobre IT. Aliás, 

o esquema por ele proposto ainda é um dos mais utilizados na atualidade (ALVES, 2015, 

p.31-32). 

Kleinman (1978, p.86) sugeriu um modelo para a análise do itinerário. Para o referido 

autor, a maioria dos sistemas de saúde possui três arenas nas quais a doença é vivenciada, que 

são identificadas e nomeadas como os subsistemas sociais: popular, profissional e folk.  
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O subsistema popular compreende principalmente o contexto familiar de doença e 

cuidados, mas também inclui a rede social e ações comunitárias. Em ambas as sociedades 

ocidentais e não ocidentais, entre 70 e 90% da doença são geridos exclusivamente neste 

domínio. A maioria das decisões sobre quando procurar ajuda em outros subsistemas, a quem 

consultar e se cumprir, juntamente com a maioria das avaliações leigas de tratamento, são 

feitas no domínio popular (KLEINMAN, 1978, p.86, tradução nossa). 

Já o subsistema profissional consiste em um subsistema profissional científico, 

legalmente reconhecido e tradicional, como, por exemplo, a medicina ocidental ou 

"cosmopolita", medicina indígena e o trabalho de cura indígena profissionalizado, como, por 

exemplo, a medicina chinesa e ayurvédica. Por sua vez, o subsistema folk consiste em 

especialistas de cura não profissionais, às vezes classificados por etnógrafos em sagrado e 

grupos seculares, como por exemplo curandeiros e benzedeiros (KLEINMAN, 1978, p.86, 

tradução nossa) 

Do ponto de vista deste modelo proposto por Kleinman (1978, p.87) as realidades 

clínicas são culturalmente construídas. Eles diferem não só entre as diferentes sociedades, 

mas também para diferentes setores ou arenas do mesmo sistema de saúde. Muitas vezes, para 

diferentes agências e agentes de atendimento no mesmo setor. (KLEINMAN, 1978, p.87, 

tradução nossa). 

Fundamentados nessas novas premissas, as pesquisas sobre IT majoritariamente se 

situavam nos campos disciplinares da antropologia, sociologia e psicologia social, 

fundamentadas em metodologias qualitativas. As pesquisas sobre IT dividem-se então em 

duas ordens de explicações: cognitivas (construção de significados, escolhas e decisões de 

cuidados a saúde; caracterização de valores, emoções, ideologias relacionadas com doença e 

sofrimento) e socioeconômica (trabalhos sobre desigualdades sociais, estruturas familiares, 

gêneros e questões étnicas que interferem na busca e oferta em serviços de saúde) (ALVES, 

2015, p.32).  

Essas duas ordens são analisadas em quatro grandes temáticas, relacionadas ao 

significado do IT e que usualmente se intercruzam: identificação de estratégias desenvolvidas 

para resolução de problemas; caracterização dos modelos ou padrões nos percursos de 

tratamento ou cura; trânsito de pacientes nos serviços de saúde e funcionamento e organização 

dos serviços de saúde. A partir dessas categorias, são objetos de estudo: percepções e 

representações da doença; busca de tratamentos; adesão e avaliação de tratamentos; conduta 
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de doentes e seus familiares em relação ao tratamento; relação paciente-terapeuta; 

disponibilidade e acessibilidade aos recursos assistenciais (ALVES, 2015, p.32). 

Alves (2015, p.41) refere-se ao consenso entre pesquisadores de IT da atualidade sobre 

a inexistência de um padrão único e definido de processo de tratamento. Os relatos mostram 

uma multiplicidade de cursos de ações, vacilações, dúvidas, entradas e saídas em diferentes 

modalidades de tratamento, arranjos na vida cotidiana e estabelecimento de novas redes 

sociais. Considera ainda que o IT é sempre construído através de uma multiplicidade de 

perspectivas de ação. Assim, a busca e avaliação de tratamento dependem então daquilo que 

rodeia a pessoa que está doente e as circunstâncias na qual ele se encontra. Nessa perspectiva, 

o autor alerta aos novos pesquisadores sobre a importância em dar atenção às complexas 

relações entre condutas e construção de significados elaborados pelas pessoas sobre sua 

condição de saúde.  

Gerhardt (2006, p.2449) afirma, portanto, que é a partir do surgimento de um ou mais 

sintomas físicos ou psíquicos que o indivíduo se encontra frente a uma rede complexa de 

escolhas possíveis. Dessa forma, o termo IT é entendido como sinônimo da busca de cuidados 

terapêuticos e procura descrever e analisar as práticas individuais e socioculturais de saúde 

percorridos pelos indivíduos. A autora enfatiza, no entanto, que se faz necessário considerar o 

contexto em que o indivíduo está inserido, relacionando assim as situações de vida, pobreza e 

saúde.  

A respeito dos limites das condições materiais de vida, Gerhardt (2006, p.2462) 

menciona que os indivíduos constrõem as estratégias de vida de acordo com suas histórias de 

vida e experiências individuais. O IT depende, então, de estratégias complexas fundamentadas 

na elaboração de relações sociais e de práticas de inserção social. Para além do modelo 

biomédico, a autora propõe observar que o estado de saúde de uma população é reflexo 

“passivo” de suas condições de vida material. 

Importante mencionar que Medeiros, Gerhardt e Silva Júnior (2016, p.421) afirmam que 

são os usuários que desenham os itinerários terapêuticos e as trajetórias assistenciais a serem 

percorridos. Por mais que os técnicos e gestores vinculados às organizações de saúde tentem 

determiná-los de acordo com normas preestabelecidas, o máximo que conseguem é 

estabelecer uma fraca regulação. 

A identificação de um problema de saúde torna-se então o evento disparador do 

IT.Alves (2016, p.139) refere-se, portanto, à doença como um problema que se constitui, traz 
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rupturas e faz que a pessoa tenha a aquisição e o desenvolvimento de um acervo de 

conhecimentos e práticas para lidar com as restrições devido o estado de saúde que se 

encontra. 

Sobre a experiência do adoecimento Alves, (1993, p.264) destaca que esta desvela 

aspectos tanto sociais como cognitivos, tanto subjetivos (individuais) como objetivos 

(coletivos). Refere ainda que as pessoas possam atribuir, ao mesmo tempo, diferentes 

interpretações para as suas aflições. E percepções, crenças e ações dos indivíduos são 

geralmente heterogêneas, complexas e ambíguas, possibilitando assim diferenças na 

percepção da doença e na busca pelo cuidado, revelando diversos itinerários terapêuticos. 

Para Viana e Andrade (2016, p.345), os itinerários terapêuticos são compostos por fatos 

e ações que fazem parte da história de vida das pessoas quando estas possuem determinadas 

necessidades de saúde. Portanto, compreender os itinerários terapêuticos percorridos na busca 

por cuidado pode ser uma ferramenta importante para pensar as práticas de saúde, 

organização dos serviços e gestão.  

Mângia e Muramoto (2008, p. 178) reconhecem a importância da sua utilização do IT 

tanto na pesquisa como na prática clínica. Sendo o IT uma estratégia para a pesquisa de 

campo e bem como um recurso e ferramenta na construção de projetos terapêuticos 

cuidadores no campo da saúde mental. As autoras apontam para o reconhecimento da 

experiência singular como motor na construção de projetos de cuidado, sendo, portanto, 

fundamental compreender o IT para a reorientação de novas práticas. 

Cecílio, Carapinheiro e Andreazza (2014, p.89-111) reconhecem a existência de regras 

para o acesso ao cuidado que são determinadas através dos múltiplos regimes de regulação. 

Sendo eles: o regime de regulamentação governamental estabelecido pelos gestores, equipes 

de regulação e formuladores de políticas que tem como objetivo estabelecer fluxos oficiais 

entre as redes de cuidados formalizadas; regime de regulação profissional estabelecidos pelos 

médicos e outros profissionais de saúde que tem como resultados a criação de novos circuitos, 

às vezes com fluxos mais ágeis e resolutivos, porém com risco para a produção das 

iniquidades; regime de regulação clientelística realizado pelas pessoas com comprometimento 

político, como os políticos e seus assessores, dirigentes de entidades de classes e conselheiros 

de saúde, por exemplo, através da barganha que tem como objetivo incluir as pessoas nos 

circuitos formais e, por último, o regime de regulação leiga formado pelos usuários, 

cuidadores informais, familiares, parentes, vizinhos, amigos e pessoas que vivem com o 
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mesmo problema de saúde, que fazem usos dos seus recursos cognitivos, relacionais e 

econômicos e através de estratégias de tentativa/erro, apropriação de conhecimento e 

produção de racionalidade, construíndo mapas de cuidados, que têm como perspectivas a 

redução e disjunção entre os tempos (tempo da doença, tempo do gestor e tempo dos 

profissionais), flexibilização dos circuitos e articulação entre os diferentes sistemas 

terapêuticos. 

Cecílio, Carapinheiro e Andreazza (2014, p.116) reconhecem, assim, a importância do 

agir leigo: 

um “agir leigo”, deslocamos a usual concepção pejorativa para uma 

concepção ativa, criativa e legítima da palavra “leigo”, o que confere ao 

“saber leigo” o estatuto de um saber válido e produtivo para desencadear 

modos de agir, a partir das experiências sociais vivenciadas pelos usuários 

na busca pelo cuidado à saúde, portanto, não filiado unicamente ao 

conhecimento científico ou profissional especializado (CECÍLIO; 

CARAPINHEIRO E ANDREAZZA, 2014, p.116) 

 

Sobre o potencial analítico do itinerário terapêutico, Gerhardt (2016, p.23) afirma: 

O itinerário terapêutico possibilita, deste modo, trazer para a discussão o 

potencial analítico que ele tem em olhar para as relações sociais 

estabelecidas no cotidiano, potencial interessante para apreender o que 

estaria em jogo no processo de saúde-doença-cuidado. Ou seja, os 

itinerários terapêuticos mostram abertura para compreender o papel que o 

encontro entre pessoas possui. Um encontro que, contudo, ultrapassa a 

dimensão biológica e técnica do cuidado ao adoecido e faz aparecer uma 

dimensão relacional e, consequentemente, simbólica, imbricada no que é 

posto em circulação nesses encontros (GERHARDT et. al., 2016, p.23). 

 

Para Silva, Sancho e Figueiredo (2015, p.849) “o conhecimento sobre os itinerários 

terapêuticos pressupõe a sensibilidade para captar essa relação, intimamente relacionada a 

concepções sobre saúde, doença e bem viver.” 

Desse modo, supõe-se que o diagnóstico tardio da hanseníase evidenciado pela presença 

de deficiência no diagnóstico pode ser influenciado pela invisibilidade que permeia a 

hanseníase e abrange a população em geral e os profissionais de saúde, contribuindo desta 

forma para a manutenção da condição de doença negligenciada.   

Assim, compreender os fatores que contribuíram para o diagnóstico tardio de hanseníase 

através do estudo do itinerário terapêutico tem a finalidade de possibilitar a reflexão sobre o 
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uso dos serviços de saúde, as relações e os encontros que se estabelecem entre as pessoas que 

buscam com as que prestam cuidados em saúde, bem como pensar em novas boas práticas que 

promovam o diagnóstico da hanseníase e, assim, qualificar o cuidado das pessoas afetadas 

pela doença. 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer e analisar o itinerário terapêutico da pessoa diagnosticada com hanseníase e 

deficiência adquirida. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar os fatores que contribuíram para o diagnóstico tardio, a partir da análise do 

itinerário terapêutico. 

● Avaliar as repercussões do diagnóstico tardio da hansneíase na vida dos participantes  

● Refletir como a organização dos serviços em saúde afeta o itinerário terapêutico no 

diagnóstico da hanseníase nos municípios estudados. 

● Desenvolver produto técnico para a sensibilização dos profissionais de saúde, a fim de 

favorecer a construção de boas práticas que ampliem a suspeição diagnóstica e propiciem 

o fortalecimento da linha de cuidado integral para as pessoas com hanseníase. 
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4. MÉTODO 

 

O presente estudo é qualitativo do tipo exploratório e descritivo. Os dados foram 

obtidos através de entrevista em profundidade com participantes e fontes secundárias, 

submetidos à análise de conteúdo, categoria temática. O cenário escolhido para a pesquisa 

foram os municípios de Praia Grande e São Vicente, localizados na Região Metropolitana da 

Baixada Santista.  

 

 

4.1 Participantes 

 

Os participantes da pesquisa foram pessoas com hanseníase, que apresentaram 

deficiência visível no momento do diagnóstico, observada através da classificação do grau de 

incapacidades como grau II, sendo casos notificados e atendidos em um dos dois ambulatórios 

de atendimento a hanseníase da RMBS, localizados nos municípios de São Vicente e Praia 

Grande no ano de 2016.  

Após análise documental dos dados epidemiológicos, quatro pessoas apresentaram o 

perfil para este estudo, sendo duas em cada um dos municípios pesquisados. A decisão de 

escolher apenas participantes com o ograu II de incapacidade ocorreu porque este é um 

indicador epidemiológico para o diagnóstico tardio, além do evidente impacto causado na 

vida das pessoas pelas deficiências provocadas pela hanseníase. 

A seleção dos participantes teve, portanto, como finalidade possibilitar a 

representatividade de casos emblemáticos, caracterizandodiagnósticos reconhecidamente 

tardios e que trouxessem contribuições na análise do processo de cuidado em saúde através 

das análises das escolhas pessoais. 

Em relação à escolha dos municípios de Praia Grande e São Vicente, levou-se em 

consideração o fato dos mesmos apresentarem destaque em relação ao número de casos 

notificados entre as cidades da RMBS no ano de 2016, além das semelhanças no 

funcionamento enquanto serviço especializado, assim como os problemas enfrentados no 

cuidado integral da pessoa com hanseníase diante da ocorrência de diagnóstico tardio.  
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O fato de a pesquisadora atuar nos dois serviços de referência em hanseníase como 

terapeuta ocupacional durante todo o processo de pesquisa foi um elemento considerado 

facilitador para a realização do trabalho de campo. 

Os critérios de inclusão foram: participante ser identificado como caso novo de 

hanseníase, ou seja, nunca ter feito qualquer tratamento específico; ser notificado para 

tratamento nos ambulatórios de atendimento a hanseníase dos municípios de Praia Grande e 

São Vicente; ser avaliado com Grau II de incapacidade no diagnóstico, ou seja, apresentar 

presença de deficiência visível causada pela hanseníase.  

Já os critérios considerados de não inclusão foram: casos de recidiva da doença e 

encaminhados de outros municípios e estados para continuidade de tratamento e pessoas com 

comprometimento cognitivo que impedissem a realização da entrevista. 

De acordo com os dados fornecidos pela Divisão de Dados Epidemiológicos do 

Departamento de Informação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Praia Grande 

SP, extraídos da Fonte SINAN, base municipal em 26/04/2018, foram registrados treze (13) 

casos novos em 2016, sendo dois (2) de pessoas com Grau II de incapacidade, observados no 

diagnóstico, residentes e em tratamento no município de Praia Grande, correspondendo a 

15,38% dos casos notificados. 

No município de São Vicente, de acordo com dados fornecidos pela Divisão de 

Vigilância Epidemiológica (DEVIEPI) da Secretaria de Saúde, base municipal em 

13/06/2018, foram registrados doze (12) casos novos em 2016, sendo dois (2) com Grau II de 

incapacidades, observados no diagnóstico, residentes e em tratamento no município de São 

Vicente, correspondendo a 16,66% dos casos notificados 

 

 

4.2 Etapas para a realização da Pesquisa 

 

O presente estudo foi realizado em duas etapas. 

A primeira, de caráter exploratório, teve como proposta promover levantamento das 

informações epidemiológicas dos municípios selecionados, através da base de dados SINAN 

NET, base municipal, proporcionando realizar um panorama situacional da hanseníase nos 
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municípios estudados através de série histórica dos últimos cinco anos (2012-2016) e a 

identificação dos participantes elegíveis para esta pesquisa. 

Solicitou-se ao Departamento de Vigilância Epidemiológica dos municípios estudados 

os seguintes dados registrados na base de dados SINAN NET, base municipal, sobre o agravo 

hanseníase, dos casos novos notificados no período de 01/01/2012 à 31/12/2016: número de 

casos novos; forma clínica; classificação operacional inicial; modo de detecção; modo de 

entrada; avaliação de incapacidade no diagnóstico; número de nervos afetados; bairro de 

residência; estado civil; faixa etária (IBGE); raça; sexo; escolaridade e ficha espelho de 

notificação dos seguintes casos: casos novos notificados no ano de 2016 com avaliação de 

incapacidade Grau II no diagnóstico. 

A segunda etapa, com caráter descritivo e analítico, utilizou-se o estudo do itinerário 

terapêutico para compreender os fatores que contribuíram para o diagnóstico tardio, através da 

realização de entrevista individual em profundidade e da análise documental de fontes 

secundárias que compreenderam os seguintes documentos: ficha de notificação, documento 

que condensa as informações do caso no diagnóstico e do prontuário de atendimento.  

 

 

4.3 Produção de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu no período de abril a agosto do ano de 2018. Realizou-se 

inicialmente o levantamento das fontes secundárias, dados epidemiológicos e documentais 

para a identificação dos participantes elegíveis para a pesquisa. 

O convite dos participantes deu-se através de contato telefônico e/ou no ambulatório 

e/ou visita domiciliar, para esclarecer a proposta de pesquisa e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice A).  

Na sequência, realizou-se entrevista individual em profundidade, durante um encontro 

com duração aproximada de uma hora, em sala cedida no ambulatório de atendimento de 

hanseníase na qual os participantes fazem acompanhamento (CRATH/PG e CATH/SV).  

Para a conclusão do trabalho, foi construído instrumento de pesquisa baseado em um 

roteiro de entrevista, com questões fechadas para obtenção de dados de identificação pessoal e 
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dados referentes ao tratamento da hanseníase e questões abertas e norteadoras que 

estimularam a narrativa dos participantes a respeito de seu itinerário terapêutico na utilização 

dos serviços de saúde, permitindo ainda que participantes fizessem associações e trouxessem 

a tona lembranças diante da sua experiência de adoecimento (Apêndice C). 

As questões que nortearam a contrução do roteiro de entrevista foram as seguintes:  

● O que é um problema de saúde para as pessoas?  

● Como as pessoas resolvem seus problemas de saúde? 

● Quais são os sinais e sintomas que levam a pessoa a buscar ajuda e tratamento?  

● Como os serviços de saúde recebem as pessoas com suspeita de hanseníase?  

● Quais são os serviços de saúde que as pessoas percorrem em busca do seu 

diagnóstico?  

● As pessoas buscam outros tipos de ajuda além dos serviços de saúde?  

● Qual o tempo entre o início dos sintomas, diagnóstico e tratamento? 

● Qual o papel da deficiência no diagnóstico da hanseníase?  

● O itinerário terapêutico é afetado pelo fato da hanseníase ser doença 

negligenciada?  

● O que pode ser melhorado nos serviços de saúde para o diagnóstico precoce da 

hanseníase?  

● Qual a potencialidade do estudo do itinerário terapêutico como uma ferramenta 

para avaliar o cuidado em saúde? 

Para a identificação dos participantes, optou-se pela utilização dos seguintes nomes 

fictícios:Luiz; Amélia; José e João.Os municípios do estudo, por sua vez, foram identificados 

com siglas: PG para Praia Grande e SV para São Vicente. 

 

 

4.4 Critérios de Análise dos Dados 

 

As análises dos dados epidemiológicos permitiram realizar um panorama situacional 

do contexto da pesquisa e possibilitaram verificar a ocorrência de deficiência no diagnóstico, 

identificando os participantes.  

A análise documental é definida por Bardin (2016) como uma operação ou um 

conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 
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diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referenciação. 

Elacontribuiu para a caracterização do participante e serviu como material de apoio na 

investigação e análise do itinerário terapêutico. (BARDIN, 2016, p.51) 

Na análise documental do prontuário de atendimento foi dada ênfase para: anamnese, 

sendo este o primeiro registro de atendimento com relato da condição física do paciente no 

diagnóstico e dados referente ao tempo de sinais e sintomas da doença; a avaliação de 

incapacidade simplificada utilizada para registrar e identificar a incapacidade causada pela 

hanseníase; o encaminhamento ou solicitação de interconsulta, para identificar fontes de 

encaminhamento, motivos e queixas. Os documentos primários foram transformados em 

dados e organizados em forma de tabelas, permitindo a manipulação das mensagens e 

integração com os dados obtidos nas entrevistas. 

As entrevistas em profundidade possibilitaram um diálogo entre a pesquisadora e os 

participantes da pesquisa. Todas foram gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra.  

Para a realização da análise qualitativa dos dados escolheu-se a Análise de Conteúdo 

de Bardin, definida como um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando 

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.Para o estudo 

buscou-se realizar uma análise dos significados através da análise temática (BARDIN, 2016, 

p.37). 

Segundo Minayo (2002, p.74), através da análise de conteúdo “podemos caminhar na 

descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que 

está sendo comunicado”.  

O material obtido após a transcrição na integra foi submetido à pré-análise com leitura 

exaustiva e apropriação do material, para definição do corpus de análise, formando assim um 

conjunto de documentos preparados para serem submetidos ao processo analítico (BARDIN, 

2016). 

Já para realizar a codificação, ou seja, a transformação dos dados brutos das 

entrevistas, optou-se pelo recorte a nível semântico dos textos das entrevistas individuais. As 

frases foram organizadas em unidades de registros, posteriormente agrupadas levando-se em 

conta as características em comum que emergiram das falas e dos conteúdos das respostas e 

reorganizadas de acordo com as questões do roteiro de entrevista.  
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A partir da organização das unidades de registro foram identificados os códigos e 

temas orientadores, sendo o tema definido como a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado. Com base no referencial teórico e nos objetivos do 

estudo, foram estabelecidas as categorias temáticas (BARDIN, 2016, p.135). 

 

 

4.5 Aspectos Éticos 

 

Conforme as exigências, a pesquisa foi encaminhada à Secretaria de Saúde da 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande e a Secretaria de Saúde da Prefeitura 

Municipal de São Vicente e à Plataforma Brasil. Além disso, recebeu o parecer de aprovação 

em 28/03/2018 do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, nº 

CAAE: 83633718.0.0000.5505 e parecer nº 3.272.503/2019 (versão3) 

Para a coleta de dados, apresentou-se ao gestor responsável a autorização para realização 

de pesquisa acadêmica no serviço de saúde pública e o Termo de Consentimento de Coleta de 

Dados (TCCD) (apêndice A). Utilizou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para os participantes, contemplando as exigências da resolução 466/2012 do 

Ministério da Saúde. (apêndice B). 

No momento da entrevista o TCLE foi assinado e rubricado pela pesquisadora e pelos 

participantes, sendo entregue uma via ao participante e outra arquivada com a pesquisadora.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 A caracterização dos participantes da pesquisa. 

 

Através do levantamento dos dados epidemiológicos, foram selecionados quatro 

participantes que atenderam aos critérios de elegibilidade para este estudo, sendo dois 

participantes em cada um dos municípios pesquisados.   

Para elaborar o perfil com as características sócio demográficas, naturalidade, 

escolaridade, situação profissional e renda dos participantes da pesquisa foram utilizados os 

dados obtidos dos prontuários, confirmados e complementados com as perguntas de 

identificação da entrevista. 

Em relação à faixa etária encontrada, todos os participantes eram adultos, com idade 

mínima de 45 anos e máxima de 61 anos. 

Em relação ao sexo, houve predomínio da população masculina com três (3) 

participantes, além de uma do sexo feminino. Tal realidade assemelha-se aos dados 

epidemiológicos onde se aponta maior incidência de casos novos de hanseníase na população 

masculina. 

Além da confirmação dos dados epidemiológicos e estudos que apontam fatores 

biológicos, hormonais e imunossenescência para um número maior de casos de hanseníase na 

população masculina. Souza et tal (2018) aponta sobre a importância da questão do gênero e 

como as desigualdades de gênero apresentam forte influência no processo saúde – doença - 

cuidado, não apenas pela forma de viver a masculinidade, mas também pela inadequação dos 

serviços de saúde na identificação e atendimento de suas necessidades específicas de saúde. 

Em relação ao grau de escolaridade, foram encontrados: dois (2) participantes com 

ensino fundamental incompleto, um (1) com ensino fundamental completo e um (1) com 

ensino médio completo. 

Com relação à naturalidade, apenas um (1) participante não era natural do estado de 

São Paulo, sendo dois (2) participantes com naturalidade em cidades da RMBS.Em relação ao 

estado civil, dois (2) participantes são solteiros e dois (2) casados.  
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Já em relação à raça, dois (2) se autodeclararam da raça branca,um (1), parda e um (1), 

negra. Sobre à atividade profissional, no momento da pesquisa, três (3) participantes 

encontram-se aposentados por invalidez e um exercia atividade laborativa. 

 

Abaixo, segue Tabela 1 com a caracterização dos participantes desse estudo. 
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Tabela 1 - Características sócio demográficas, naturalidade, escolaridade, situação 

profissional e renda dos participantes da pesquisa. 

 

IDENTIFICAÇÃO LUIZ AMÉLIA JOSÉ JOÃO 

Sexo Masculino Feminino Masculino Masculino 

Data de 

nascimento 
28/07/1970 10/09/1957 21/01/1973 10/04/1973 

Idade 48 61 45 45 

Naturalidade São Vicente/SP Tabaraí / SP Santos / SP Umari / Ceará 

Escolaridade 

6ª série 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Ensino Médio 

Completo 

3ª serie 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Estado civil 
Solteiro Casada Casado Solteiro 

Etnia / Cor da pele 

autodeclarada 
Branca Parda Branca Negro 

Município de 

tratamento 
São Vicente Praia Grande São Vicente Praia Grande 

Profissão 
Operador de 

Roçadeira 

Balconista 

 

Repositor 

 

Vendedor 

autônomo 

Situação 

trabalhista no 

momento do 

diagnóstico 

Trabalhando com 

afastamentos 

anteriores 

Trabalhando com 

afastamentos 

anteriores 

Afastado por 

outro diagnóstico 

Trabalhando 

 

Situação 

trabalhista no 

momento da 

pesquisa 

 

Aposentada 

por invalidez 

 

Aposentada 

por invalidez 

 

Aposentado 

por invalidez 

 

Trabalhando 

Renda Mensal R$1.800,00 R$2.400,00 R$1.200,00 R$2.000,00 

 

Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 
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5.2.Apresentação dos participantes através da análise da trajetória assistencial 

 

As entrevistas em profundidade permitiram a narrativa do IT, que se transformaram 

em reconstituições, ou seja, recomposições de acontecimentos e condutas passadas nas quais 

as pessoas selecionam e associam elementos que dão significado para o seu IT. Desta forma, 

segundo Alves (2015) as trajetórias passadas são iluminadas, por conseguinte, pela luz do 

presente. 

Para a descrição e análise da trajetória assistencial, foram relacionados os dados obtidos 

na análise documental, com ênfase no documento de encaminhamento e anamnese do 

prontuário, com os dados da análise de conteúdo da entrevista em profundidade de cada 

participante, que privilegiou a narrativa da pessoa com hanseníase, tendo como foco o período 

de percepção do adoecimento a busca de cuidados que antecederam o diagnóstico ao acesso 

no serviço de referência em tratamento de hanseníase.  

Neste estudo, a trajetória assistencial é entendida então como o caminho que os 

participantes fizeram para resolver as suas aflições em saúde, levando em consideração o 

tempo, tipo de serviços utilizados, relação entre os subsistemas e regimes de regulação. 

Considerando a singularidade de cada trajetória assistencial, optou-se em realizar a 

apresentação de forma individualizada para cada participante. 

 

 

5.2.1. Trajetória Assistencial Participante Luiz 

 

O participante Luiz, sexo masculino, 48 anos, então operador de roçadeira em uma 

concessionária de estradas, residente no município de São Vicente, apresentou no ano de 

2016, no CATH, por  meio de um encaminhamento realizado através da ficha de referência e 

contra referência, padronizado pela prefeitura de SV, tendo como local de origem a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) do seu bairro. 

O documento de encaminhamento, com data de 30/08/2016, apresentava a seguinte 

hipótese diagnóstica: hanseníase interrogada. No resumo continha a seguinte descrição: 

paciente com polineurite periférica sendo solicitado diagnóstico diferencial com hanseníase. 
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O documento foi emitido por médico da UBS, sendo um reencaminhamento, após avaliação 

do médico especialista da área da neurologia, e realização de exame de eletroneuromiografia 

que apresentou no resultado o comprometimento neurológico causado pela hanseníase. 

Ao descrever qual o foi o primeiro local em que buscou cuidados em saúde, Luiz 

relata que esteve inicialmente no pronto socorro na cidade de Cubatão e a outro pronto 

socorro na em São Vicente. Posteriormente, foi à UBS do seu bairro de residência, seguido de 

outros encaminhamentos a outros locais com suporte para investigação e tratamento 

especializado: 

“O primeiro foi em Cubatão, num posto que eu tomei medicamento fui pra casa e me deram 7 

dias, voltei a trabalhar, mas não aguentei fui parar num outro posto perto de casa no 

Humaitá no qual me deram mais três dias.Então fui aproveitando esses dias e fui fazer 

exames, fui procurar exames, marcar tal, e foi quando me encaminharam para Santos num 

lugar no qual o médico ficou com uma suspeita.” (LUIZ) 

Sobre o atendimento na UBS, Luiz demonstrou entender que o papel da UBS é de 

“encaminhar” para os outros serviços, reconhecendo assim a atenção básica como porta de 

entrada do SUS, embora tenha recorrido ao serviço de pronto socorro em um primeiro 

momento em decorrência do mal-estar físico. 

Relatou também a necessidade do encaminhamento do médico clínico para o médico 

especialista, no caso neurologista, para a realização de exames específicos que pudessem 

definir o seu diagnóstico, e assim novamente ser encaminhado ao serviço especializado para o 

seu tratamento. 

“Então o clínico ali simplesmente me encaminhou para aquela unidade perto da praça, me 

encaminhou para o centro médico, no neurologista, e passei nesse médico no qual ele pediu 

um diagnóstico para fazer em Santos.Quando eu passei por lá, eles fizeram o exame e tal e 

constatou isso, foi quando eles me encaminharam pra cá, aí no qual eu vim pra doutora” 

(LUIZ) 

Embora tenha apresentado encaminhamento da UBS, o mesmo reforça que a 

orientação de ir ao CATH foi realizada pelo médico neurologista, que o atendeu no centro de 

especialidades do município, reforçando a impressão do uso da UBS, apenas como serviço 

regulador e para a aquisição de atestados médicos para afastamento do trabalho, o que viria a 

garantir tempo para a obtenção de um diagnóstico e tratamento específico. 
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Para avaliação de hipótese diagnóstica, segundo Luiz, o médico neurologista que 

realizou o exame relatou uma suspeita, mas a confirmação e revelação do diagnóstico deram-

se apenas no serviço de referência em hanseníase.  

“No médico do qual já havia me atendido no centro de especialidades, levei pra ele.Aí ele me 

encaminhou pra cá.Aí ele me falou se vai em tal lugar assim deu o endereço. Então eu trouxe 

aqui e a doutora viu” (Luiz) 

Devido à gravidade do comprometimento físico e queixa de dor aguda, Luiz 

permaneceu por algum período afastado do trabalho, o que lhe permitiu seguir aos locais para 

onde era encaminhado. 

“Eu fiz uma bateria de exames. Colocaram um bocado de agulhas no meu corpo e assim 

passou o tempo. E eu afastado, depois daquilo lá me encaminharam para a doutora aqui, no 

qual até hoje eu faço esse tratamento” (Luiz) 

Sobre os encaminhamentos que recebeu paraos serviços especializados, Luiz 

reconheceu a resolutividade dos mesmos. Além disso, torna explicita a necessidade da pessoa 

aflita em encontrar o diagnóstico e tratamento para a sua doença, através de tratamento 

medicamentoso. 

“De uma forma resolveram,porque até aí eu não tava tomando medicamento nenhum, eu só 

tava sendo encaminhado.Passei a tomar medicamento quando vim pra clínica” (Luiz) 

Em relação ao tempo de percurso na solução de suas queixas em saúde, Luiz relata 

que, a partir do momento que iniciou a sua busca de cuidado, encontrou solução para o seu 

problema. 

Quando questionado, o participante disse que reconheceu os primeiros sinais cerca de 

três anos antes do diagnóstico. Entretanto, relata que a partir do momento que procurou ajuda 

conseguiu tratamento especializado em 4 meses, tempo considerado adequado para o mesmo.  

“Eu acho que até um pouco antes de 2014 que eu tenho base mais ou menos, foi até uns 

anos a mais sim, porque até eu não procurava. A partir do momento que eu comecei foi 

dando tudo certo, tem pessoas aí que passa meses, para poder passar por um clínico, uma 

pessoa especialista. E eu não, em menos de quatro meses já estava diagnosticado” (Luiz) 

O mesmo considera que o tempo foi adequado e reforça que o período prolongado 

entre os primeiros sinais e diagnóstico ocorreu por conta da sua vida precária e a exposição ao 

uso de drogas licitas e ilícitas, que culminou com a privação de sua liberdade e, 

posteriormente, o levou a viver em situação de rua durante um determinado período, não 
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conseguindo assim precisar o período exato do início dos comprometimentos causados pela 

hanseníase.  

É necessário observar, no entanto, que o relato realizou-se sob a luz do presente e ao 

fato de atualmente Luiz reconhecer os sinais e sintomas da hanseníase, o que não era possível 

uma vez que relatou o desconhecimento da hanseníase como possível causa das áreas de 

dormências na pele e comprometimentos neurológicos.  

Importante observar ainda que o longo período em que Luiz permaneceu sem cuidados 

em saúde e sem o diagnóstico da hanseníase trouxe como consequência o agravamento do 

quadro neurológico e instalação das deficiências adquiridas. 

“Vou falar pra ti, teve tempo que eu não lembro bem de sentir câimbras. Antes disso, das 

mãos atrofiadas, sentia muitas câimbras nos braços, mas chegou um certo tempo que parou 

àscâimbras.Só que os dedos foram atrofiando.Como eu não sentia a pele,  comecei a fazer 

essas coisas, queimar, tal para pedir dinheiro, então onde foi machucando mais.” (Luiz) 

No relato de Luiz, observa-se a expressão de sentimentos ambíguos, cansaço e bem-

estar, devido a necessidade de ir a diferentes serviços de saúde, que extrapolou os limites do 

município e exigiu a disponibilidade de tempo, possibilitado através do afastamento do seu 

trabalho. Ele ainda faz referência a sua fé na resolução de seus problemas. 

“Particularmente, eu estava começando a me sentir bem, embora o cansaço. Levantar cedo, 

vai aqui, vai ali. Resolve isso, resolve aquilo, às vezes não dá certo.Aí tem que ir em outro 

lugar, mandam você para um canto, depois mandam você de volta.Mas fora isso, ocorreu 

tudo bem, graças a Deus! Às vezes eu saía 5 horas da manhã e chegava era três ou quatro 

horas da tarde, cansado, né! Mas graças a Deus, hoje tô bem, bem mesmo, agradeço a Deus 

e às pessoas que Deus colocou na minha vida.” (Luiz) 

No final, atribui a fé e reforça o papel regulador do divino ao descrever os encontros 

que possibilitaram seu cuidado em saúde, referindo não ter tido dificuldades para ter o 

diagnóstico de hanseníase. 

“Não, não encontrei dificuldade mesmo porque eu vejo isso daí até como às mãos de Deus, 

Deus encaminhando” (Luiz) 

Através da figura elaborada pela autora, observamos que Luiz frequentou serviços de 

saúde em três municípios da RMBS. Sobre os sinais da hanseníase, relatou que começaram 

três anos antes do diagnóstico, porém vivia em condições precárias e, ao apresentar 

desconforto para o desempenho do trabalho, iniciou sua trajetória assistencial. 
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O resumo da trajetória assistencial de Luiz é apresentado a seguir: 

Figura 4 – Trajetória assistencial do participante LUIZ 

Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 

 

 

5.2.2. Trajetória Assistencial Participante Amélia 

 

A participante Amélia, sexo feminino, 61 anos, então balconista em um comércio 

familiar, residente no município de Praia Grande, apresentou no CRATH no ano de 2016 o 

encaminhamento realizado através da ficha de interconsulta, tendo como local deorigem a 

Unidade de Saúde da Família (USAFA) do seu bairro. 

A ficha de interconsulta foi emitida por médico, com data de 21/01/2016, sendo 

realizado agendamento de consulta para avaliação dermato-neurológica no dia 08/02/2016,  

O documento de encaminhamento apresentava o seguinte resumo: presença de eritema 

nodoso, mais infiltração na face e orelha e parestesia em membros inferiores, com a hipótese 

diagnóstica de hanseníase. 
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Segundo Amélia, o encaminhamento era uma transcrição de outro encaminhamento 

realizado pela dermatologista do plano de saúde suplementar, categoria popular, uma vez que 

necessitava apresentar documento do SUS, conforme orientação obtida no CRATH ao tentar 

realizar um agendamento.  

Em relação ao uso de serviços de saúde, Améliaalegou que fazia uso de um serviço de 

saúde suplementar, através de cartão de descontos, sendo este o primeiro local onde ela 

procurou tratamento.  

“Eu pagava, era Paratodos, era descontada na conta da luz uma taxa e mais quando eu ia 

tinha que pagar a consulta.” (Amélia) 

O uso de cartão de descontos ou clínicas populares, para o acesso ao serviço de saúde, 

tem sido observado como um fenômeno crescente nos grandes centros urbanos, 

principalmente quando se faz necessário o acesso à consulta de médicos especialistas.  

Através de pesquisa em meio eletrônico, foi possível identificar que o cartão 

denominado pela participante Amélia como “Paratodos” atualmente tem o nome “Cartão de 

Todos” e é conhecido popularmente como “plano da conta de luz”. Segundo informações 

coletadas no site, trata-se de um cartão de desconto que tem o objetivo promover a inclusão 

social, oferecendo saúde, educação e lazer por um preço acessível. O site da empresa informa 

que 1,5 milhões de famílias utilizam o serviço, que conta com 185 unidades em todo País, 

distribuído em 16 estados e tem como proposta oferecer agendamento rápido por telefone e 

preço acessível para consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagens, 

atendimento odontológico. Para ter acesso, o associado paga uma taxa na conta de luz ou 

cartão de crédito, além do desembolso direto para pagamento dos procedimentos desejados.O 

serviço não é um plano de saúde, uma vez que não garante ou se responsabiliza pelos serviços 

oferecidos.Tudo o que o cliente usar deverá pagar diretamente ao prestador (Site do Cartão de 

Todos, 2018). 

Sobre o tempo do surgimento dos sinais e sintomas a mesma relatou que este ocorreu 

dois anos antes do diagnóstico e que realizou tratamento com médica dermatologista com o 

diagnóstico de alergia. Durante sua trajetória assistencial, é possível observar que Amélia, 

procurou ajuda profissional.Entretanto, não obteve diagnóstico correto.Observa-se ainda a 

forte crença na palavra do profissional médico. 



77 

 

 
 

“Eu acho que em 2016 a doutora descobriu a minha doença, foi antes de 2016, eu fiz tudo 

isso e não descobri eu fiquei dois anos pelo INPS afastada e não descobria, dava como 

alergia. Mais ou menos isso, pelo menos eu corri atrás dos médicos achando que era uma 

coisa” (Amélia) 

 

Sobre o encaminhamento ao serviço de referência em hanseníase, a mesma afirma que 

foi realizado por médico dermatologista, mas sem explicações sobre sua a hipótese 

diagnóstica, sendo submetida aos exames subsidiários (biópsia de pele e baciloscopia para a 

hanseníase) no SUS, e assim obteve a confirmação do diagnóstico. 

“Foi a dermatologista, a doutora, ela que encaminhou. Essa mesma que tinha me dado um 

afastamento para o INSS, mas como alergia. Ela descobriu, mandou eu ir, porque o rapaz 

falou da mudança que estava tendo em mim, tanto que ela não mandou fazer exame, não 

mandou fazer nada.Quando ela me viu, a aparência que eu tava, ela já encaminhou” 

(Amélia) 

 

A revelação do diagnóstico trouxe grande impacto emocional quando Amélia realizou 

a associação da hanseníase com a “lepra” 

“E era dia da consulta da doutora.Eu falei, doutora, olha a minha situação, que é isso 

comigo, ela só olhou assim.Ela falou, olha, já vou te encaminhar, lá é clínica, é ambulatório, 

do lado do Cemas, você vai lá... Mas,em nenhum momento,ela falou o que era.Acho que ela, 

por medo de me falar o que era, ela me deu a carta, eu tenho o xerox da carta que ela me 

mandou pra lá.Aífui.quando cheguei lá que eu passei com a doutora, aí, a doutora confirmou 

, mas para mim dar a certeza, nós vamos fazer uns exames , aí fez o exame da orelha, fez de 

sangue, a biópsia.Aí quando veio, que a doutora falou pra mim que era a hanseníase , até aí 

eu achava que era uma doença simples , eu perguntei pra ela o que é , qual o nome dessa 

doençano passado, e ela falou  que é a “lepra” … até hoje eu não aceito.” (Amélia) 

 

Em relação a este caso, sobre o uso combinado de serviços públicos de saúde e rede 

suplementar para o diagnóstico da hanseníase, observamos uma particularidade.Embora a 

suspeição e diagnóstico possa ser feito em qualquer um dos setores de saúde, o serviço de 

referência tem como orientação ser de porta aberta, ou seja, receber encaminhamentos de 

qualquer local e demanda espontânea. 

Entende-se que o tratamento da hanseníase é feito exclusivamente no SUS, não 

havendo possibilidade de adquirir o medicamento em farmácias convencionais, sendo o 

mesmo fornecido aos serviços mediante notificação compulsória. 



78 

 

 
 

Observa-se então a falha no acolhimento imediato pelo serviço de referência em 

hanseníase como relatado no caso de Amélia. 

“Eu fui fácil, só que de lá me mandaram eu pegar um papel, uma guia na Usafa do meu 

bairro, mas primeiro eu fui lá no CRATH ...aí eles me deram” (Amélia) 

 

Embora a médica especialista tenha encaminhado diretamente para o serviço 

especializado, chegando lá foi solicitado que a mesma apresentasse guia de encaminhamento 

do SUS. Amélia relata que não recebeu atendimento médico na atenção básica, retirando 

assim apenas o encaminhamento que se tratou na verdade de uma transcrição do 

encaminhamento do especialista, conferindo assim a atenção básica, o papel regulador para o 

acesso ao serviço especializado. 

Através da figura elaborada pela autora, observou-se que Amélia, iniciou sua busca 

por cuidados em saúde três anos antes de seu diagnóstico definitivo.Em 2013, foi ao 

dermatologista na clínica Cartão de Todos, com queixa de manchas e caroços pelo corpo. 

Além disso, foi a outros médicos especialistas, consultou-se comoftalmologista.Com queixa 

de dores e dormência nos membros inferiores, procurou reumatologista, cirurgião vascular e 

ortopedista.  

Realizou diversos exames e fez uso de diferentes medicamentos, sem resolutividade 

para suas queixas. Em 2016, após um comentário sobre sua aparência, com modificações da 

aparência de sua pele e face, retornou ao dermatologista que a encaminhou ao serviço de 

referência.Entretanto, ao chegar ao local, foi solicitado para ela encaminhamento do SUS. A 

mesma relata usar atenção básica para exames ginecológicos e acompanhamento da pressão 

arterial, mas nunca levou a queixa dos problemas de pele. Com isso, foi à UBS apenas para 

solicitar o encaminhamento, realizado através de transcrição e agendamento no serviço 

especializado, conferindo a atenção básica o papel regulador. 

O resumo da trajetória assistencial de Amélia é apresentado a seguir: 
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Figura 5 – Trajetória assistencial do participante AMÉLIA 

Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 

 

 

5.2.3. Trajetória Assistencial Participante José 

 

O participante José, sexo masculino, 45 anos, então repositor em uma rede de 

hipermercado, residente no município de São Vicente, apresentou no ano de 2016, no CATH, 

encaminhamento realizado por médico dermatologista pertencente ao convênio oferecido pela 

empresa em que o participante trabalhava. O encaminhamento foi realizado através de 

receituário médico. O conteúdo apresentava a hipótese diagnóstica de hanseníase, sugerindo 

realização de biópsia.  

No momento da primeira avaliação no CATH, José apresentou também resultado do 

exame de eletroneuromiografia dos membros inferiores, que tinha como diagnóstico o quadro 

sugestivo de multineuropatia periférica sensitivo-motora a esclarecer. Importante enfatizar 

também a realização de acompanhamento de longa data com especialista em reumatologia e 

ortopedia por conta de queixas ortopédicas. 
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“Eu ia no reumatologista, que é uma clínica, por conta das dores nas costas, aí eu continuei 

pela clínica eu ia em uma aqui em São Vicente na Ipiranga, eu ia Praia Grande também, 

bastante tempo, desde o começo do tratamento que eu comecei com ele e com ortopedista.” 

(José) 

O participante José relatou que apresentou por anos dormência e ferimento em ambos os 

pés. Entretanto, estes foram associados à doença ortopédica. Já o médico dermatologista que 

realizou o primeiro atendimento orientou José sobre a possibilidade da hipótese diagnóstica 

ser hanseníase. Por isso, encaminhou o paciente imediatamente ao serviço de referência para a 

realização de exame de biópsia e tratamento, reforçando ainda sobre a realização do 

tratamento da hanseníase ser exclusivamente no SUS. 

“O encaminhamento da hanseníase foi que até a ferida eu ainda não falava nada, porque o 

médico associava tudo a coluna.Oburaco no pé, falei, ele olhava, fazia, pedia exames, pediu 

vários ultrassons, que disse que constou tendinite, bursite. Aí foi que quando apareceu essa 

mancha, aí o pessoal falava é impinge, é impinge.Aí, como não sumia,  eu resolvi procurar 

um dermatologista.Falou que ia fazer uns exames simples em mim, que ele suspeitava de 

algo, aí foi que ele pediu para uma moça da recepção trazer um copo de gelo e mandou eu 

ficar virado pra ele.Ai ele foi tocando nas manchas que eu tinha no corpo e perguntava como 

é que estava sentindo, ai falou,tôsuspeitando de hanseníase...assim... tem tratamento e o 

tratamento é pelo SUS, aí você tem que procurar o SUS. Ai no mesmo dia eu vim.” (José) 

O participante José relatou que permaneceu por cerca de três anos com a queixa de 

dormência nos pés.Após o surgimento da mancha, demorou uns cinco meses até agendar e 

realizar a avaliação com o médico dermatologista do convênio. 

“Então os pés ficarem dormentes.Até o tratamento, acho que foram uns três anos.Depois 

apareceu a mancha, ficou uns cinco meses, por aí. Para aparecer, pra procurar 

mesmo.”(José) 

Sobre a dificuldade para o diagnóstico, José descreve a insatisfação com o atendimento na 

rede de saúde do convênio médico, já que depositou a confiança da resolução dos seus 

problemas de saúde no profissional médico.Queixou-se de não ter recebido a devida 

atenção.No entanto, o que se observa de fato no relato de José é a ausência de suspeição 

diagnóstica de hanseníase por conta dos especialistas da área de reumatologia e ortopedia. 

“O plano é um pouco complicado. Assim, o que me deu mais assistência, graças a Deus, que 

a gente pensa até que não vai dar, o que me deu, foi a parte do SUS. Então, que o plano 

mesmoé até falta de ética a gente falar, mas a maioria dos médicos do plano não quer dar 

aquele atendimento. Cumprimenta, e é isso.Toma o remédio, pode ir embora. Pega exame, 

você está com isso aqui, mas não pede outro exame mais detalhado, através do SUS que 

começou a fazer o tratamento.” (José) 
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 Sobre os antecedentes familiares em relação aos sintomas e tratamento de 

hanseníase,José relatou: 

“Da minha família, só a minha mãeeminha avó tinha o mesmo buraco no pé que eu 

tenho.Até na hora da partida, o buraco estava lá no pé dela e ela nunca fez o teste.Eu achava 

que pelos sintomas ela tinha também.”   

Através da figura elaborada pela autora, em resumo, observamos que José tinha com 

antecedente familiar, a mãe, com hanseníase tratada, que iniciou tratamento no ano de 2002 e 

teve alta cura no ano de 2004.Joséfez o exame de contato no ano de 2002. Entretanto, não 

realizou vacinação da BCG 2ª dose conforme recomendado. Relatou ainda que a avó faleceu 

com ferimentos nos membros inferiores, porém não tinha o diagnóstico de hanseníase.  

Apresentava os seguintes problemas ortopédicos, relatados na sua anamnese: hérnia de 

disco lombar e hérnia de disco torácica, espondilose, epicondilite em membro superior direito, 

discopatia degenerativa, queixa dores nos membros inferiores, em tratamento com médico 

ortopedista desde 2008. Já no ano de em 2013 apresentou piora do quadro com feridas nos 

pés. Por isso, iniciou acompanhamento com reumatologista.No ano de 2016 apresentou 

manchas vermelhas pelo corpo, indo ao médico dermatologista de seu convênio médico, que 

realizou teste de sensibilidade na mancha e o encaminhou ao serviço de referência em 

hanseníase, José relatou ainda não ter comunicado ao médico da existência de casos de 

hanseníase na família. Dessa forma, ele foi então diretamente ao ambulatório.Importante 

destacar que, durante a busca de seu diagnóstico, elenão fez uso dos serviços da UBS.   

O resumo da trajetória assistencial de José é apresentado a seguir: 
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Figura 6 – Trajetória assistencial do participante JOSÉ 

Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 

 

 

5.2.4. Trajetória Assistencial Participante João 

 

O participante João, sexo masculino, 45 anos, então vendedor autônomo de produtos 

de cama, mesa e banho em residências, morador de Praia Grande, compareceu no ano de 2016 

no CRATH, sendo considerado o modo de entrada do caso como demanda espontânea. 

João relatou que procurou o local após ser orientado por uma de suas clientes - que 

também fez tratamento de hanseníase - freguesa por pelo menos há 8 anos. Ela desconfiou das 

manchas que ele apresentava no corpo, visível nas áreas dos braços, que poderiam ser 

causadas pela hanseníase. A então cliente indicou o local e médica que João deveria procurar 

para realizar o tratamento. 

Assim como a participante Amélia, João inicialmente também procurou um médico 

especialista em um serviço de saúde suplementar. O local funciona na mesma lógica de 
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desconto para desembolso direto, sendo este vinculado a uma prestadora de serviço funerária, 

amplamente conhecida na cidade de Praia Grande, chamada OSAN. 

“Foi na OSAN, foi lá que fiz exame, fiz particular, fiz um exame e depois que viu tinha 

nada.” (João) 

 

Observamos na fala de João que ele procurou atendimento médico e realizou exames 

clínicos, porém nada foi constatado. Entretanto, observa-se que o mesmo não reconhece tal 

fato como evento agravante no seu diagnóstico, enfatizando a qualidade do médico pelo fato 

de ser “particular”. 

“Não é que dificultou que quando começou a surgir a mancha e eu fui nesse médico 

particular e fez exame e não deu nada.Aí começou a aumentar as manchas de novo aí 

através da dona L, eu vim de novamente e descobriu e até hoje estou aqui” (João) 

 

Sobre o início dos sinais e sintomas, João trouxe como fato o surgimento de uma 

mancha na pele cerca de seis anos antes de seu diagnóstico. Com o passar do tempo, percebeu 

a ocorrência do aumento do número de lesões na pele.E, três anos antes do diagnóstico, 

observou a dificuldade em levantar o pé esquerdo, ou seja: não conseguia para realizar 

dorsiflexão do pé esquerdo, ficando então com pé caído.Tal fato foi relacionado, porém, ao 

esforço realizado ao dirigir um carro com a embreagem “dura”. 

“As primeiras manchinhas que vi, já podia ser isso, acho que tem uns 8 anos, mais ou 

menos. Não muito, só a mancha que começou, antes tinha uma mancha só aqui no braço.Só 

tinha uma só, apareceu de repente,bastante. O pé, mais ou menos uns três anos que ficou 

assim, eu pensei que ele tava assim, não foi por causa de doença, pensei porque eu dirigia um 

carro com a embreagem muito dura. Eu senti que estava diferente, um pouco sem força, um 

pouco dormente” (João) 

 

Através da figura elaborada pela autora, em suma, observou-se que João identificou 

sinais cerca de seis anos antes de seu diagnóstico, inicialmente com a presença de uma 

mancha na pele. Entretanto, com o passar dos anos, ele notou aumento do número de lesões e 

comprometimento do membro inferior esquerdo.  

O participante não fazia uso dos serviços de saúde da atenção básica por achar 

desnecessário, utilizando serviço de saúde suplementar através de desembolso direto com uso 
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de cartão de descontos. Mesmo assim, fez uma única consulta, relatando ter realizado exames 

onde nenhum problema foi identificado. Todavia, uma das clientes que realizou tratamento 

para hanseníase identificou a doença como possível causa das manchas, indicando para o 

vendedor ambulante local e profissional para tratamento especializado. Chegando ao local, 

João foi prontamente atendido, sem necessidade de encaminhamento médico, sendo o caso 

considerado demanda espontânea, revelando a atitude acolhedora do serviço de referência em 

hanseníase. 

O resumo da trajetória assistencial de João é apresentado a seguir: 

 

Figura 7 – Trajetória assistencial do participante JOÃO 

Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 
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5.3 Discussão das trajetórias assistenciais no diagnóstico da hanseníase 

 

O presente estudo assume que os itinerários terapêuticos são ações desenvolvidas pelas 

pessoas na busca da solução de problemas em saúde, mobilizando assim uma série de 

escolhas, habilidades e estratégias influenciadas por fatores internos e externos.  

Então, o IT se revela através dos encontros e das relações vivenciadas durante as 

trajetórias assistenciais realizadas na busca do cuidado a saúde. Desta forma, reconhece o 

sujeito como um ser social, ativo e engajado no processo de cuidado à saúde, movido pelo 

agir leigo e exigindo do mesmo a utilização de recursos materiais e imateriais. Reconhece 

ainda a experiência singular de adoecimento e a inexistência de um padrão definido de 

itinerário terapêutico.  

A trajetória assistencial é, portanto, parte inerente do IT.Através da sua análise, é 

possível observar os momentos de escolhas e decisões das pessoas na busca por cuidados em 

saúde (MEDEIROS, GERHARDT, JUNIOR, 2016, p.423). 

Diante do diagnóstico de uma mesma doença, retratada neste estudo pela hanseníase, 

pode-se observar a multiplicidade de trajetórias assistenciais. O interesse e a necessidade da 

solução de um problema de saúde foramelementos para a motivação e disparadores para a 

busca de um cuidado adequado, mesmo que tal fato apresentasse como exigênciadespesas e 

diversos deslocamentos.  

A falta de resolução com tratamentos anteriores foram os propulsores para a 

continuidade do IT. O fato é:isso ocorreu em momentos diferentes da vida, sobre a influência 

de múltiplos fatores intrínsecos e extrínsecos.Com isso, o que se observa é o delineamento de 

uma trajetória assistencial peculiar para cada participante.  

Os movimentos que as pessoas fazem pelo “sistema de saúde” em seu processo de 

adoecimento é definido então como “itinerário de cuidados terapêuticos”. Nesses processos de 

deslocamentos, as pessoas vão estruturando o sistema de saúde, que frequentemente não 

coincide com a estrutura que os gestores criaram ou pensaram para elas (BONET, 2012 apud 

ASSIS, SILVA, 2016, p. 279). 

 

A multiplicidade apresentada nesse estudo, através de diferentes trajetórias assistenciais 

diante de um mesmo diagnóstico, possibilitou observar que, embora exista um fluxograma 
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idealizado de atendimento - que deve se iniciar na fase de suspeição diagnóstica, seja na 

atenção básica ou na saúde suplementar, a finalizar através do encaminhamento para a 

confirmação diagnóstica e tratamento em um serviço de referência em hanseníase - cada um 

dos participantes estruturou sua trajetória assistencial particular em busca da solução do seu 

problema de saúde. 

O estudo de Conill (2008, p.1508) sobre o itinerário terapêutico no sistema de saúde 

suplementar reconhece a multiplicidade dos serviços de saúde e reconhece um mix. Ou seja: o 

uso combinado do serviço público e da assistência suplementar, onde se notam diversos 

arranjos que se estabelecem no cotidiano assistencial das pessoas, quando estas procuram 

superar lacunas de acesso e integralidade da atenção através de suas próprias escolhas, 

caminhos ou estratégias. 

Aliás, o uso dos cartões de descontos e clínica popular para cuidados em saúde é um 

fenômeno crescente nos grandes centros, observados na atualidade. Tais serviços têm como 

promessa o acesso ao médico especialista sem a necessidade de um encaminhamento por um 

clínico ou médico de saúde da família, como ocorre frequentemente no SUS, ou seja, as 

pessoas procuram soluções para acesso ao subsistema profissional. 

Além disso, existe a expectativa de realizar tal agendamento por meio telefônico, 

garantindo a economia de tempo e diminuindo, assim, a possibilidade de inserção em uma fila 

de espera.Por isso, o uso desse tipo de serviço da saúde suplementar tem se tornado uma 

alternativa comum e que promove a expectativa de superar as lacunas de acesso e tempo no 

diagnóstico e tratamento de doenças. Nesta análise, notou-se o uso dos serviços de saúde 

suplementar, oferecidos através de cartão de descontos e preços populares, que surgiram aos 

participantes, como alternativa de atendimento especializado. Entretanto, como descritos em 

dois casos - participantes Amélia e João - foram pouco resolutivos para o diagnóstico da 

hanseníase 

Embora a suspeição e o diagnóstico de hanseníase possam ser realizados em todas as 

esferas de cuidado em saúde, rede pública ou suplementar, o tratamento é executado no SUS. 

Portanto, é necessário chegar ao local adequado para receber tratamento e cuidados 

específicos. Dessa forma, é preciso de alguma forma ter acesso ao serviço de referência em 

hanseníase.Assim, é necessário que as pessoas se submetam a algum tipo de regulação. Nota-

se, no entanto que o “mix” entre os serviços públicos e privados é geralmente desfeito assim 
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que o diagnóstico é definido, uma vez que o tratamento da hanseníase é feito exclusivamente 

no SUS.  

Em relação a observação dos subsistemas, propostos por Kleinman (1978), nota-se 

que o subsistema popular - integrado pela família, pessoas próximas e colega de trabalho - 

apresentou grande importância como motivador e apoio na busca de cuidado no subsitema 

profissional. 

Diante os desenhos criados para representar a trajetória assistencial, observa-se a 

participação de uma usuária do serviço de hanseníase, que colaborou na suspeição 

diagnóstica.Assim, o sistema popular mostrou seu potencial, agindo como um “agente 

comunitário”, tornando-se um verdadeiro exemplo de que todas as pessoas podem informar 

sobre a hanseníase. Aliás, tal participante do estudo destacou na sua trajetória assistencial um 

único atendimento com médico especialista na rede de saúde suplementar por reembolso 

direto de categoria popular sem solução para seu problema.Posteriormente, porém, chegou 

sem dificuldades para atendimento no serviço especializado em virtude de um olhar atento. 

Quanto ao subsistema profissional, observa-se o grande depósito de confiança e crença 

na capacidade do profissional médico em identificar os problemas de saúde, sendo o único 

profissional a ser consultado.Observa-se também a busca e preferência pelo médico 

especialista, no caso das trajetórias apresentadas.Recebem destaque a especialidade 

neurologia e dermatologia.Na medida em que a consulta ao médico especialista se mostrou 

pouco resolutiva, sentimentos de decepção vieram à tona.Neste estudo não foram citadas 

experiências no uso do subsistema folk. 

No estudo de Carapinheiro (2001, p. 337), as trajetórias avaliadas demonstram a 

dificuldade sentida na busca por profissionais que, de fato, fossem resolutivos para o 

problema de saúde. No presente estudo também se constatou a dificuldade de resoluções para 

os problemas em saúde, em especial para a realização do diagnóstico diferencial, como, por 

exemplo, na ausência de sensibilidade com presença de ferida em José e na ausência de 

sensibilidade com presença de deformidades em Luiz, porém, inicialmente com a ausência de 

lesões cutâneas tipo manchas em ambos oscasos, mas com sintomas neurológicos 

característicos da hanseníase. 

Essas situações sugerem, assim, o não entendimento por parte dos profissionais da 

gravidade da hanseníase enquanto doença que afeta o sistema neurológico, além da não 

identificação dos sinais / outros comprometimentos cutâneos como infiltração da face, áreas 
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com ausência de sensibilidade e quedas de pelos, investigando a hanseníase apenas com a 

presença de manchas. 

Se observa, ainda,a desvalorização das queixas eo não reconhecimento dos sinais e 

sintomas da hanseníase, tanto pelos participantes quantopor profissionais consultados. Isso 

resultou nos casos estudados em pouca ou nenhuma informação sobre a hanseníase no 

momento do encaminhamento para o serviço de referência, dependendo unicamente do 

interesse dos participantes para que chegassem ao tratamento. 

A busca por cuidados em saúde é, portanto, uma ação complexa, que exige o 

desenvolvimento de uma série de habilidades, e que mobilizam muitos sentimentos na 

solução de um problema de saúde. É preciso compreender, então, que nesse processo de 

escolhas cada pessoa constrói um caminho. Entretanto, isso pode ser visto como uma função a 

ser corrigida quando a pessoa não segue os “circuitos racionais de utilização dos serviços” 

(CECÍLIO; CARAPINHEIRO; ANDREAZZA, 2014, p.57).A construção de caminhos 

diversificados, apresentado através das trajetórias assistenciais dos participantes desta 

pesquisa, foi compreendida então pela autora não como uma disfunção no uso dos serviços de 

saúde, mas sim como uma forma de expressão da habilidade para o autocuidado5. De acordo 

com Medeiros, Gerhardt e Junior (2016, p.424), conhecer as trajetórias assistenciais pode 

proporcionar subsídios para repensar e qualificar a organização e funcionamento das redes de 

atenção em saúde. 

É através da percepção da autoimagem e da capacidade em refletir sobre sua condição 

de saúde que as pessoas criam meios para se comunicarem situações circunstanciais como no 

adoecimento, estabelecendo assim vínculo com o sistema de saúde (CASTANHARO; 

WOLFF, 2014, p. 181). 

Portanto, conclui-se que para os participantes deste estudo a experiência do 

adoecimento exigiu o desenvolvimento de habilidades que envolveram a autonomia para o 

autocuidado, a responsabilidade para a tomada de decisão, o estabelecimento de uma 

comunicação para novos relacionamentos sociais e adaptação aos novos hábitos de vida. 

Então, desta forma, pessoas que tinham pouco ou nenhum envolvimento com a prática de 

cuidados em saúde, a partir de um diagnóstico tardio de hanseníase, são identificadas como 

 
5 O autocuidado, neste contexto, refere-se a atividades cotidianas realizadas pelos indivíduos em seu próprio 

benefício, na manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Essas atividades são realizadas ao longo da vida do 

indivíduo e podem modificar-se diante dos seus próprios processos de desenvolvimento e envelhecimento, ou de 

restrições, definitivas ou temporárias, originadas pelo adoecimento (CASTANHARO; WOLFF, 2014, pag. 180). 
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pessoas com deficiência e passam a ter a necessidade de ressignificar à vida após um 

diagnóstico não esperado, como veremos a diante. 
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5.4 Análise temática das entrevistas 

A análise de conteúdo dos dados das entrevistas foi orientada pelos temas que emergiram 

das falas dos participantes. A classificação ocorreu em quatro categorias temáticas:  

 

Tabela 2: Título das categorias temáticas e temas orientador 

TÍTULO DA CATEGORIA TEMÁTICA TEMAS ORIENTADORES 

 

O cuidado em saúde: experiências do 

adoecimento e o uso dos serviços de saúde 

 

 

Conceito de saúde. 

A experiência do adoecimento 

O cuidado em saúde 

O uso dos serviços de saúde 

Os Subsistemas: profissional e familiar 

Sistemas de regulação: governamental, 

profissional e leiga  

O corpo na hanseníase: as modificações 

funcionais e estéticas como condição 

disparadora para a busca do cuidado formal 

em saúde. 

 

 

As alterações funcionais e estéticas  

Avaliação física no diagnóstico 

A percepção da deficiência física 

Sinais e sintomas  

Incapacidades em hanseníase: o 

comprometimento do cotidiano pela 

deficiência adquirida. 

 

 

O impacto no cotidiano 

Limitações de atividade 

Restrições de participação social 

Situação trabalhista no diagnóstico e 

momento atual  

Diagnóstico tardio: o impacto 

dodesconhecimento e da desinformação na 

manutenção da hanseníase como doença 

negligenciada. 

 

Conhecimento sobre a hanseníase 

Informação em saúde 

Ausência de diagnóstico oportuno 

Autonomia para informar condição de saúde 

A desqualificação das queixas 

O tempo e o acesso para diagnóstico e 

tratamento 

O estigma da “lepra” 

Mudanças na vida após diagnóstico com 

sequelas 
Fonte: UNIFESP, HESPANHOL (2019) 
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5.4.1 O cuidado em saúde: experiências do adoecimento e uso dos serviços de saúde. 

 

Para iniciar a análise desta categoria temática, apropriou-se do conceito de saúde 

proposto por Czeresnia (2013), termo relacionado ao bem-estar e ao vigor. Assim, não há 

possibilidade de generalização, uma vez que o significado de saúde é diferente para cada um, 

dependendo assim de valores, expectativas e posturas diante da vida. Considera ainda que a 

saúde é inseparável das condições concretas de existência e o lugar que a saúde ocupa na 

história de cada um é diferente porque as experiências são singulares (CZERESNIA, 2013). 

Inicialmente, os dados possibilitaram conhecer como os participantes vivenciaram a 

experiência do adoecimento. Percebeu-se, no entanto, que a compreensão dos mesmos sobre 

realizar cuidados em saúde diz respeito principalmente a submeter-se ao cuidado formal, ou 

seja, quando este é realizado por um profissional de saúde, mais especificamente o médico. 

Em relação ao cuidado em saúde, três dos quatro participantes revelaram a ausência de 

cuidado anterior ao tratamento da hanseníase. Os relatos mostraram ainda que os mesmos não 

participavam de medidas de promoção e prevenção em saúde, sendo estabelecida a 

necessidade de cuidados em saúde, após a detecção de um problema já estabelecido, no caso 

um infortuno corporal.  

Importante salientar ainda que, neste estudo, o cuidado em saúde é entendido de 

acordo com a definição proposta por Ayres (2004), um termo mais amplo que vai além da 

oferta dos serviços de saúde: 

 

Cuidado como designação de uma atenção à saúde imediatamente 

interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento, 

físico e mental, e, por conseguinte também das práticas de promoção, 

proteção ou recuperação da saúde (p.22). 

 

De maneira geral, a busca pelo cuidado em saúde foi motivada por uma perturbação 

no estado geral. Assim, prevalece o entendimento da saúde como ausência de doença ou 

condição física importuna como se fez presente na fala dos participantes Amélia e João. 
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“É, eu nunca dei muita importância, nunca. Eu comecei a dar importância depois que eu 

comecei a sentir muita dor no pé e essa dor, eu tirava radiografia, eu fazia tudo e não 

descobria a dor do pé.” (Amélia) 

 

“Eu mesmo no médico nunca fui, comecei a vim no médico agora, depois que eu vim pra cá. 

Não, também nunca fiquei doente, também não precisava ir, quando tem algum problema à 

gente vai. Aconteceu comigo.” (João) 

 

A situação de vida com vulnerabilidade social, agravada pelo uso de drogas, pode 

interfeir nas mais diversas dimensões da vida das pessoas, inclusive no que é tocante ao 

cuidado em saúde, como foi descrito pelo participante Luiz. 

“Não, a saúde eu não me preocupava porque as drogas em si, ela complementava, eu não 

sentia sintomas, porque a cocaína, como sabe, ela amortece.Então não tinha dores.” (Luiz) 

 

O participante José revelou que anteriormente já se preocupava com a saúde, situação 

que permanece por causa daspossíveis complicações da hanseníase que já existiam desde 

antes do diagnóstico e que ainda o assombram. 

“Eu tinha e tenho até hoje. Porque a preocupação é grande. É que nem perder um membro 

do nossocorpo, é complicado.” (José) 

 

Sobre o disparador para o cuidadoem saúde, nota-se a necessidade de superar as 

rupturas que a doença proporciona.Éonde se observao agir leigo, para Cecílio, Carapinheiro e 

Andreazza (2014): 

 

O móbil do agir leigo são o adoecimento, a dor, o sofrimento e o sentimento 

de fragilidade inerentes a condição humana. As pessoas movem-se por suas 

necessidades de saúde, entendidas no seu sentido mais ampliado, incluindo 

aí a conservação da autonomia no modo de andar a vida, a busca de vínculo 

e cuidado, o bem-estar, o fim da dor, a alegria de viver, a beleza. (p.93) 

 

Já em relação ao uso dos serviços de saúde, observa-se que os participantes não 

possuíam um vínculo com o serviço de atenção básica em saúde como referência para o 

cuidado em saúde. De certa forma, não reconheciam seus recursos e, por fim, não o 

utilizavam, como é possível observar nas falas abaixo: 
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“Não, não procurava não. Já fui. Fui umas duas, três vezes, por conta de conseguir dias 

para poder afastar” (Luiz) 

“Eu ia ao posto e não ia, mas eu ia sempre, assim, por outra situação.Para medir a pressão 

ou um ginecologista” (Amélia) 

“Postinho, pra ser sincero, eu acho um pouco complicado” (José) 

“Não, raramente. Não precisava, não tinha motivo, não tinha por que ir” (João) 

 

A falta de vínculo com algum tipo de serviço de saúde dificultou aos participantes a 

possibilidade do atendimento às necessidades em saúde. Segundo Cecílio (2006, p.118), “as 

necessidades em saúde são socialmente e historicamente determinadas / construídas, elas só 

podem ser captadas e trabalhadas em sua dimensão individual”. 

Cecílio elenca então que as necessidades de saúde podem ser organizadas em quatro 

grandes conjuntos. O primeiro diz sobre “boas condições de saúde”. O segundo é a 

necessidade de ter acesso e poder consumir toda tecnologia de saúde capaz de melhorar e 

prolongar a vida. Já o terceiro aborda a necessidade da criação de vínculos (a) efetivos entre 

cada usuário e uma equipe/profissional de saúde. Por fim, o quarto conjunto diz respeito à 

necessidade de cada pessoa ter graus crescentes de autonomia no seu modo de levar a vida 

(CECÍLIO, 2006). 

O autor supracitado refere-se à existência de uma “cesta de necessidades em saúde” 

que as pessoas levam ao serviço de saúde, enquanto cabe a equipe ter sensibilidade e preparo 

para decodificar e saber atender, podendo então esta ser traduzida como demandas, como 

elucidação de um diagnóstico, uma consulta médica, realização de exames e consumo de 

medicamentos, por exemplo (CECÍLIO, 2006). 

Como explicitado na narrativa das trajetórias assistenciais, é possível observar que o 

serviço de atenção básica exerceu de certa maneira o papel de regulador e fornecedor de 

“guias”, embora os participantes não tivessem um vínculo efetivo. Isso ocorreu por causa da 

exigência para o acesso ao serviço especializado no dignóstico e tratamento em hanseníase. 

O hábito em não utilizar os serviços de saúde pública, em especial da atenção básica, se 

fez presente, portanto, nos relatos de todos os participantes, bem como a utilização apenas em 

situações especificas, embora apenas um fizesse uso exclusivo de convênio médico. O 

consumo dos serviços da AB ocorreu, portanto, na necessidade de encaminhamento, atestado 
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médico para afastamento ou para a realização de procedimentos considerados específicos da 

atenção básica como controle da pressão arterial e atendimento em ginecologia.  

Em relação ao modelo para a análise do IT proposto por Kleinman (1978), sobre os 

subsistemas de saúde, é citado a necessidade e o uso do subsistema profissional, formado 

pelos serviços de saúde público erede suplementar. O fato de possuir convênio médico, como 

no caso do participante José, não garantiu a ele o cuidado em saúde, como pode ser 

observado no relato do atendimento considerado pelo mesmo como superficial e pouco 

resolutivo. 

“Eu ia mais é pelo plano, só que o plano era é um pouco complicado, eu acho. Ai a empresa 

o máximo era que nós chegava lá o médico cumprimentava a gente e ah! toma esse remédio e 

me mandava eu para casa.” (José) 

 

Destacaram-se neste estudo o uso de serviços populares de saúde, citados nos relatos 

dos participantes Amélia e João, utilizados parafacilitar acesso ao médico especialista, sem a 

necessidade de encaminhamento médico como geralmente acontece no SUS, além do baixo 

custo financeiro, diferente dos planos de convênios médicos, inacessíveis a maioria da 

população.O uso crescente de saúde suplementar por reembolso direto, categoria popular, é 

um fenômeno atual e crescente. Ele surge como possibilidade de acesso a um serviço de 

saúde, como se observa no relato dos participantes. 

“Eu pagava, era Paratodos, era descontada na conta da luz uma taxa e mais quando eu ia 

tinha que pagar a consulta da médica que na época era trinta reais.” (Amélia) 

“Foi na OSAN, foi lá que fiz exame, fiz particular, fiz um exame e depois que viu tinha 

nada.” (João) 

 

A promessa de atendimento por preço acessível, sem fila de espera e com fácil 

agendamento atrai as pessoas que buscam soluções para a sua aflição. No entanto, é 

importante destacar que tal atendimento não garantiu aos participantes da pesquisa o 

diagnóstico preciso, revelando assim que a dificuldade do diagnóstico em hanseníase não se 

trata apenas de acesso ao médico especialista. 

Mesmo assim, destacou-se a relação que os participantes estabeleceram com o 

subsistema profissional formado pela mistura dos serviços de saúde pública e serviços de 
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saúde suplementar, seja tipo convênio médico ou popular, para encontrar a solução de seus 

problemas. Sobre o esforço empregado pelos participantes para acessar o subsistema 

profissional, reforça o entendimento do modelo biomédico, potencialmente o especializado 

como solução eficaz para os problemas em saúde. O “sistema de saúde” revelou-se então 

como algo além daquele instituído como uma estrutura fixa e seus complexos sistemas de 

regulação, mas sim como algo que é construído no cotidiano e que se moldou durante a 

trajetória dos participantes, como se pode observar na reconstituição personalizada do IT. 

Entende-se então que, de certa forma, existiu um esforço pessoal de cada participante 

em compreender e integrar o sistema de saúde, submetendo-se assim a um sistema de 

regulação. 

Aliás, o sistema de regulação é na concepção governamental um ordenador para a 

garantia do acesso ao sistema de saúde, ou seja, uma forma de acessar a porta de entrada do 

sistema de saúde para obtenção de cuidados.Com isso,é necessário considerar a tríplice 

definição de acesso: é preciso “chegar lá” (um lugar), no tempo adequado (um tempo), 

obtendo o que se precisa (uma resposta).Todas essas definições dependem das pessoas 

envolvidas e embora o governo assuma o papel de regulador principal, na medida em que é o 

responsável pela garantia de direitos, observa-se a regulação como um processo 

permanentemente instituinte. Assim, usuários têm que lidar e fazer uso do sistema de 

regulação para atender as suas necessidades (CECILIO; CARAPINHEIRO; ANDREAZZA, 

2014, p.89-90). 

Considerando que o tratamento da hanseníase é realizado unicamente nos SUS e tendo 

como referência para a análise os regimes de regulação, propostos por Cecilio, Carapinheiro e 

Andreazza (2014, p89), observou-se a exposição dos participantes ao regime de regulação 

governamental e profissional. Ou seja, o acesso aos serviços de saúde a partir do respeito às 

normas estabelecidas nos serviços e da introjeção de um fluxograma idealizado. Isso ficou 

notoriamente observado no caso do participante Luiz, que frequentou diversos serviços de 

saúde e foi submetido a exames com especialista da área de neurologia antes de ser 

encaminhado ao centro de referência.  

A atuação do regime de regulação profissional conferiu aos profissionais dos serviços 

de referência a responsabilidade em realizar o acolhimento de casos de demanda espontânea 

ou encaminhados pela rede suplementar, como no caso do participante José e João. Já na 

situação de Amélia, foi imposto que a mesma apresentasse um encaminhamento exclusivo do 
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SUS, ignorando a necessidade de acolhimento diante a possibilidade do diagnóstico, mesmo 

tendo indo em uma unidade de referência em hanseníase. A regulação leiga mostrou-se 

presente e eficaz na trajetória assistencial do participante João.  

Outro fato a ser notado é a importância dada ao serviço de atenção básica, que ora se 

apresenta como entidade reguladora e responsável pelo encaminhamento, ora não se faz 

necessária.No entanto, notou-se em relação aos participantes a não existência de vínculo de 

confiança e a não utilização dos serviços das mesmas, não reconhecendo seu papel de 

cuidado, subutilizando seus recursos. 

Sobre a importância subsistema popular, no enfrentamento das dificuldades em saúde, 

prevaleceu o apoio familiar.O participante Luiz cita o apoio de uma colega de trabalho, pois a 

piora de sua condição de saúde deu-se no ambiente de trabalho.  

“Um encarregado no momento que eu estava trabalhando, comecei a sentir dor nas pernas, 

nos braços, então como ele é o encarregado eu pedi para que me desse o dia para ir embora 

ou me levasse, então dali ele me levou.” (Luiz) 

Posteriormente, Luiz relatou o acolhimento que recebeu de seus pais, uma vez que sua 

vivência com uso abusivo de drogas interferia de forma negativa na relação de confiança e 

apoio entre os familiares. 

“Naquele momento eram os meus pais, naquele momento porque me acolheram, mesmo com 

dúvida achando que não ia ter jeito mais, porque uma pessoa drogada, ela dentro de casa é 

problema.” (Luiz) 

Já o estigma da hanseníase é identificado na fala da participante (Amélia), interferindo 

na relação dela com a família, com demonstradopelo relato de medo da não aceitação pelos 

familiares, restringindoassim a informação de seu diagnóstico. Dessa forma, diminuiu a 

possibilidade de apoio para o enfrentamento da doença a poucos familiares.  

 

“Eu tenho minha família, só uma irmã que sabe desse problema, porque eu tenho medo de 

contar pros outros e não sei como é que eu vou ser aceita, eu tenho mais de três anos que eu 

vi minha família.” (Amélia) 

 

“Com o meu marido, só com o meu marido, nem com o meu filho, tenho dois, eles têm a 

preocupação deles.” (Amélia) 
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Na fala do participante João o apoio também se restringe a apenas um familiar, sendo 

justificada pela distância dos outros familiares. 

 

 “Só falei pra minha irmã mesmo, os outros moram pro lado de São Paulo e eu moro aqui.” 

(João) 

 

Sobre o relacionamento e informação da sua condição aos familiares, o participante José 

relatou que não teve dificuldades em expor a situação aos familiares, uma vez que não era o 

primeiro caso de hanseníase na família. Desta forma, prevaleceu à necessidade de informar o 

diagnóstico, motivado principalmente pelo medo da transmissão da doença. 

“Eu converso com a minha família toda, porque a minha mãe teve a hanseníase, então aí eu 

conversava com todos, para pelo menos todos também averiguar se caso aparecesse alguma 

coisa.” (José) 

 

O exame dos contatos na hanseníase é de fundamental importância. Padronizado, ele é 

considerado umaação primordial para a quebra da cadeia de transmissão. O exame físico deve 

ser realizado em quem teve contato íntimo e prolongado com a pessoa diagnosticada com 

hanseníase nos últimos cinco anos e que pertencem ao círculo familiar e social. Desta forma, é 

possível realizar a detecção de outras pessoas infectadas e até mesmo encontrar uma possível 

fonte de transmissão. 

Em uma doença transmissível como a hanseníase, a fragilidade de apoio entre os 

familiares torna-se um motivo de preocupação para a equipe do serviço de referência, 

inicialmente pela dificuldade de realização de exame dos contatos, onde o medo do 

preconceito impede que a pessoa em tratamento leve seus familiares e pessoas próximas para 

o exame, diminuindo a possibilidade de orientação, vacinação profilática e diagnóstico 

precoce nos contatos. 

Pelo fato da hanseníase ser uma doença incapacitante, um impacto posterior dificulta 

encontrar suporte de cuidado principalmente nos momentos de complicações da doença, tais 

como nos episódios reacionais e nas repercussões sociais da doença, como necessidade da 
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aquisição de insumos (remédios não fornecidos), realização de curativos, ida ao ambulatório, 

dificuldade financeira e incapacidade para o trabalho. 

No caso do participante José, observou-se a fragilidade de acompanhamento 

longitudinal do exame dos contatos, demonstrando a urgente necessidade da construção de 

projetos terapêuticos para cuidadores das famílias atingidas pela hanseníase, a fim de ampliar 

o olhar do “cuidado” para além do usuário atendido. 

Sobre a busca de cuidados não profissionais, a religião é citada como fonte de apoio 

para o enfrentamento pelos participantes Luiz e José. Em seu relato, oprimeiro relaciona a 

necessidade da purificação espiritual, vindo posteriormente a sentir os sintomas físicos.  

“Primeiro de tudo eu procurei uma igreja, porque na situação em que eu me encontrava. 

Comecei a ser limpo espiritualmente, comecei a sentir no corpo físico, eu tratei primeiro 

espiritual e depois comecei a tratar físico então comecei à sentir por conta de não usar mais 

a droga, porque não estava usando e aí comecei a sentir, foi quando tive que procurar 

médico” (Luiz) 

 

O segundo destaca também a religião como importante via de apoio para solicitar a 

cura, no entendimento da doença como fator que traz rupturas e impedimentos. 

“Nós sempre pede na religião para Deus pra gente curar, porque a gente quer uma vida boa 

para fazer tudo que nós precisa.” (José) 

 

Destacou-se ainda a hanseníase e suas complicações como primeira experiência de 

adoecimento grave enfrentada pelos participantes Amélia e João. No caso dos outros 

participantes, porém, já existiam relatos de enfrentamento de problemas de saúde: José,que 

realizava tratamento em decorrência de graves problemas ortopédicos, e Luiz, que relatou o 

uso abusivo de drogas já superado no momento do diagnóstico de hanseníase. 

 

 

 



99 

 

 
 

5.4.2 O corpo na hanseníase: As modificações funcionais e estéticas como condição 

disparadora para a busca do cuidado formal em saúde. 

 

Segundo Ferreira (1994), para os especialistas em saúde destaca-se a importância dos 

estudos sobre o corpo doente, considerado como depositário de processos biológicos 

indicadores de saúde e doença de um indivíduo. A autora afirma ainda que o corpo seja um 

reflexo da sociedade, não sendo possível conceber processos exclusivamente biológicos, 

instrumentais ou estéticos no comportamento humano. 

Entende-se assim o corpo como signo. Dessa forma, determinadas mensagens emitidas 

pelo corpo, sintomas experienciados pelo indivíduo e sinais observados no exame clínico 

médico passam a representar um significado: a doença (FERREIRA, 1994). 

 Para Ferreira (1994): 

A noção de saúde e doença é também uma construção social, pois o 

indivíduo é doente segundo a classificação de sua sociedade e de acordo 

com critérios e modalidades que ela fixa. Isto implica que o saber médico 

também está intimamente articulado com o social, uma vez que ele constrói 

um diagnóstico tomando como ponto de partida as sensações desagradáveis 

descritas pelos pacientes, ao que chamamos de sintomas, e através de 

aspectos constatados objetivamente pelo médico, o que é chamado de sinais 

(p.103, grifo nosso). 

 

Ferreira (1994) diz, portanto, que o sintoma exclusivamente para o doente é o caráter 

invisível da doença, pois retrata sensações que o indivíduo experimenta e só pode expressar 

por meio de palavras. Já o sinal, como manifestação objetiva, faz parte do aspecto visível da 

doença. Ele diz respeito principalmente ao domínio médico, pois se constitui de sua 

observação e do exame físico. 

Os sinais e sintomas característicos da hanseníase foram facilmente identificados na 

fala dos participantes, quando estes foram convidados a relatar sobre a percepção das 

alterações funcionais e estéticas, mesmo antes da revelação do diagnóstico.Foram citados: 

problemas na pele, como presença manchas e caroços e áreas de dormência e problemas nas 

mãos e nos pés, como a ausência de sensibilidade, áreas com dormência e dores tipo choque, 

além dos comprometimentos nas atividades de vida diária e trabalho.  
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A fim de facilitar o entendimento das alterações funcionais e estéticas e o impacto 

do diagnóstico, buscou-se relacionar a condição física dos participantes no momento do 

diagnóstico e a ocorrência ou não da percepção da deficiência física determinada pela 

hanseníase, bem como a identificaçãodo evento disparador para a busca de cuidado formal em 

saúde. 

Foi relacionada, então, a análise de conteúdo documental com a análise de conteúdo 

da entrevista de cada participante, ou seja, procurou-se identificar a relação entre os sinais 

identificados na anamnese e avaliação física no diagnóstico com os sintomas descrito pelos 

participantes. 

O participante Luiz realizou o primeiro atendimento no CATH no mês de setembro do 

ano de 2016. Ele foi encaminhado como caso suspeito de hanseníase, trazendo resultado de 

exame de eletroneuromiografia compatível com polineuropatia periférica dos membros 

superiores. 

Na anamnese, ele relatou o registro há aproximadamente três anos dos seguintes 

sintomas: dores tipo choque em braço direito e atrofia muscular. Já na avaliação física no 

diagnóstico, obtida através da avaliação simplificada neurológica, Luiz apresentou: face 

infiltrada; no membro superior direito reabsorção II dedo, garra rígida em IV e V dedo, atrofia 

do 1º espaço interósseo, garra ulnar e mediano mão direita (mão em garra); no membro 

superior esquerdo apresentava neurite ulnar em membro superior esquerdo atrofia muscular 

da mão, com ferimento na mão; no membro inferior direito com diminuição da força 

muscular, dor a palpação dos nervos tibial e fibular, cicatriz de mal perfurante plantar, 

calosidades nos pés e edema nos membros inferiores.Com diagnóstico de hanseníase 

virchowiana, Luiz iniciou tratamento com classificação de grau II de incapacidades no 

diagnóstico. 

Aliás, no caso do participante Luiz a doença manifestou-se com ausência de manchas, 

mas com áreas hipoestésicas na pele e grande comprometimento neurológico, denotando a 

presença de deficiência física. Sobre o principal disparador para busca de cuidado, nota-se o 

comprometimento físico além do sintoma como limite no desempenho do trabalho.  

 

“As mãos e os pés. O problema mais seriam as dormências no corpo, que nem nas mãos. 

Não teve manchas. Só as dormências. E as dores começaram a incomodar.” (Luiz) 
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“A principal coisa foi porque ali eu estava vendo que a minha mão estava começando a 

atrofiar mesmo, e a outra começando a ter às dormências, ter às câimbras, então eu falei, eu 

vou.” (Luiz) 

Ainda no caso de Luiz, as alterações funcionais foram disparadoradoes para a busca 

de cuidado e encaminhamento ao serviço de referência.As alterações funcionais relacionadas 

a hanseníase foram identificadas, tendo como causa a hanseníase após a avaliação física no 

diagnóstico 

Já a participante Amélia realizou o primeiro atendimento no CRATH no mês de 

fevereiro do ano de 2016.  

Na anamnese, ela relatou que residia há 23 anos em Praia Grande.Há mais ou menos 3 

anos apareceram manchas vermelhas em seu corpo. Por isso, foi ao médico dermatologista em 

uma clínica de saúde popular e realizou tratamento com o diagnóstico de alergia na pele. 

Assim, fez usos de pomada e disse que o “vermelho” do corpo saiu. Entretanto, em 2015 fez 

exame de sangue com piora, informando também ter notado dormência em seus braços e 

pernas.  

Sobre o fato de conhecer pessoas com hanseníase, ela relatou que a cunhada do filho 

fez tratamento para a hanseníase, mas negou contato íntimo e prolongado com a 

mesma.Trouxe ainda o relato da mãe, que tinha problemas de pele e sofreu amputação de 

membros, porém faleceu sem diagnóstico preciso.  

Na avaliação física do diagnóstico, foi identificado o grau II de incapacidade, 

apresentando face infiltrada com madarose supraciliar (queda dos pelos da sobrancelha).No 

membro superior direito apresentava diminuição de sensibilidade em antebraço direito, no 

membro inferior direito, ausência de sensibilidade protetora e no membro inferior esquerdo, 

neurite tibial, diminuição de força muscular e dedos dos pés em garra. Com diagnóstico de 

hanseníase virchowiana, iniciou tratamento. 

No caso da participante do sexo feminino Amélia, sobre as alterações funcionais e 

estéticas, o principal incomodo estavarelacionado ao aspecto da aparência da pele e 

aalteração de sensibilidade percebida em uma tarefa cotidiana, após o uso do fogão. 

“Foi a pele que deu uns caroço, aqueles caroço com secreção. E a dormência começou a 

adormecer o pé, adormeceu, aí aqui um pouco (mostrando o antebraço), aqui (cotovelo), 

tanto que eu fui pegar a panela e fiquei por um tempo sem ir para o fogão, porque eu fui para 

a panela e eu quase me queimo, foi aquilo, ficou feio, ficou feio, aquelas assim por de traz da 

perna que eu andava aquilo escorria, ficava escorrendo, o meu pé rachou tudo” (Amélia) 
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A identificação das alterações funcionais e estéticas para a participante Amélia 

ocorreu anos antes do diagnóstico de hanseníase. As mudanças estavam relacionadas ao 

diagnóstico de alergia que recebeu anteriormente. No entanto, apesar de se submeter a 

atendimento dermatológico, percebia a piora do estado de sua pele. 

“Foi antes de 2016, eu fiz tudo isso e não descobri eu fiquei dois anos pelo INPS afastada e 

não descobria , dava como alergia, ai foi que eu tava trabalhando, antes desse trabalho 

começou a sair um monte de caroço em mim tanto que eu tenho todas as marcas e isso tinha 

uma secreção dentro e eu comecei a perceber que a minha pele foi envelhecendo e eu muitas 

vezes chegava perto do meu marido e falava pra ele porque que a sua pele tá desse jeito e a 

minha não, mas eu nem ai, porque a médica dizia que era alergia e eu achando que eram os 

remédios.” (Amélia) 

 

Sobre o principal sinal físico disparador para busca de cuidado, nota-se o 

comprometimento da aparência física.Ouseja, a alteração estética com a presença de 

deformidades em face passou a ser notada por pessoas do convívio. 

“Um dia, um conhecido meu que agora faleceu, ele chegou pra mim, e falou tá tudo bem com 

você? Eu falei tá. Cê tem certeza? Falei tô, tô bem... Aí ele pegou e falou assim pra mim, você 

hoje olhou no espelho? Ai eu falei... você ta me enchendo o saco, o que é que você quer 

saber se eu olhei no espelho? aí ele pegou e falou assim… cê tem certeza? Você viu sua 

orelha como é que tá? eu falei o que é tem minha orelha? A minha orelha tava parecendo 

orelha de coelho, sabe, acho que já deformando, já sabe. Falei você está enchendo o saco, 

mas na mesma hora que eu tava com o cabelo amarrado eu já soltei, ele foi embora e eu corri 

para o espelho e tava mesmo. Só que o meu povo, meu marido, meus filhos já tinham visto eu 

assim, mas nenhum chegou pra mim e falou tá acontecendo, você viu isso? Não, que eles não 

reparam. Aí quando foi no outro dia eu corri lá, na CPFL e era dia da consulta da Dra.” 

(Amélia) 

 

No caso de Amélia, as alterações estéticas foram disparadoradores para a busca de 

cuidado e encaminhamento ao serviço de referência. Já as alterações funcionais relacionadas 

a hanseníase foram identificadas apenas após a avaliação física no diagnóstico 

Por usa vez, o participante José realizou o primeiro atendimento no CATH no mês de 

outubro do ano de 2016. 

Na anamnese, elerelatou rachaduras em seus pés existentes há três anos, que se 

transformaram em feridas nos calcanhares, com dormência no pé esquerdo, com piora ao 

passar dos anos. Cinco meses antes de ser encaminhado ele notou o surgimento de manchas 

vermelhas pelo corpo, com ausência de sensibilidade. 
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O participante José tinha como antecedente familiar sua mãe que realizou tratamento 

no mesmo local para hanseníase com alta cura no ano de 2004. Ele relatou que fez exame de 

contato em 2002, porém, não realizou vacinação profilática da BCG 2ª dose como orientado, 

relatando ainda que a avó faleceu com ferimentos e dores em membros inferiores sem 

diagnóstico preciso.  

José apresentava também problemas ortopédicos (hérnia de disco lombar e hérnia de 

disco torácica, espondilose, epicondilite membro superior direito e discopatia degenerativa) e 

encontrava-se em tratamento com médico ortopedista desde 2008. 

Na avaliação física no diagnóstico, apresentou no exame do membro superior direito 

dor a palpação do nervo ulnar. Já nos membros inferiores apresentou edema, neurite do nervo 

tibial e nervo fibular do membro inferior esquerdo, ausência de sensibilidade protetora em 

ambos os pés com ferimentos na região dos calcanhares (mal perfurante plantar). 

No caso do participante José, as alterações funcionais causadas pela hanseníase 

foram associadas ao comprometimento da coluna lombar.  

“Era coluna, as pernas e os braços. Então que nem parece que quando a gente dorme em 

cima dele que ele fica leve, sem espécie de sensibilidade nenhuma e choque, a perna também 

dava bastante choque, ainda dá até hoje, muitos associa a coluna, muitas coisas os médicos 

associa a coluna” (José) 

A percepção da alteração funcionalfoi notada em uma atividade cotidiana, ao andar de 

bicicleta. Todavia, o diagnóstico anterior (comprometimento da coluna lombar) e rotina de 

trabalho dificultaram a relação destas queixas com outro problema de saúde, no caso, a 

hanseníase. 

“Eu andando um dia de bicicleta eu e senti o meu pé amortecido, aí de lá pra comecei a 

reparar esses problemas. De lá pra cá foi associando porque estava doendo a coluna, a gente 

tá no sangue quente no trabalho, nós nem vê.” (José) 

 

No entanto, a presença de mancha foi fator relevante para busca de cuidado e 

diagnóstico da hanseníase, ou seja, uma alteração estética, uma vez que as outras queixas, 

feridas e dormências em pés eram associadas à doença ortopédica. 

“Então porque as dores foram aumentando, a dormência e esse buraco no pé. Aí foi que 

quando apareceu essa mancha, aí o pessoal falava é impinge, é impinge aí como não sumia 

aí eu resolvi procurar.” (José) 
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 No caso de José, as alterações estéticas foram disparadoradoes para a busca de 

cuidado e encaminhamento ao serviço de referência. Já as alterações funcionais relacionadas 

a hanseníase foram identificadas apenas após a avaliação física no diagnóstico 

Por fim, o participante João realizou o primeiro atendimento no CRATH no mês de 

setembro do ano de 2016. 

Na anamnese, trouxe como queixa lesão na pele em braço direito registrada há 5 anos. 

Em 2015, revelou o surgimento de várias manchas eritematosas em seu corpo, sentindo 

dormência no pé esquerdo. Além disso, apresentou marcha escarvante e dificuldade para 

levantar o pé. Apresentava também infiltração difusa em face e corpo. Ele ainda negou 

contato familiar com hanseníase.  

Na avaliação física no diagnóstico, registrou infiltração difusa em face e corpo, no 

membro inferior direito tinha dor a palpação e espessamento do nervo tibial e nervo fibular. A 

força muscular no pé esquerdo foi avaliada como grau 0. Apresentou também marcha 

escarvante e pé caído à esquerda devido comprometimento do nervo fibular com ausência de 

sensibilidade protetora em ambos os pés. Com diagnóstico de hanseníase virchowiana iniciou 

tratamento, sendo classificado com grau II de incapacidade física no diagnóstico. 

Apesar disso, o participante João relata apenas as manchas como modificação 

corporal, ou seja, não houve percepção da deficiência física, prevalecendo a preocupação 

com a alteração estética, não relacionando a mesma coma alteração funcional.. 

“As manchas, no braço, na barriga, praticamente no corpo todo” (João) 

 

No caso do participante (João), a alteração estética por ele notada, ou seja, as 

manchas disseminadas em todo o corpo, perdeu o valor no momento que sua queixa não foi 

valorizada em um atendimento médico. 

“Através das manchas e da minha cliente, se fosse ela também eu não ia descobrir porque 

eu fiz exame particular e não deu nada, não tinha como é que eu ia saber.” (João) 

 

Foi a partir da percepção das manchas por uma pessoa que já havia realizado 

tratamento de hanseníase, porém, que foi possível a identificação da hipótese diagnóstica da 

doença.  
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“Eu não pensei, eu nem sabia o que era a hanseníase, descobri mesmo através de uma 

cliente minha que viu as manchas e falou que do jeito que eu tava parecia que era 

hanseníase”. (João) 

 

Sobre o sinal e sintoma que disparadou a busca de cuidado,o participante citou o 

comprometimento estético causado pelas manchas e o fato da mudança da aparência física ser 

notada por uma pessoa do convívio.  

No caso de João, as alterações estéticas foram o gatilho para a busca de cuidado e 

encaminhamento ao serviço de referência. As alterações funcionais relacionadas a 

hanseníase foram identificadas apenas após a avaliação física no diagnóstico 

No momento do diagnóstico, os participantes apresentavam graves comprometimentos 

funcionais. Luiz apresentava mão em garra, Amélia, dedos dos pés em garra; José, ferimentos 

em ambos os pés e João, o pé caído. Tais fatores influenciavam de maneira negativa o 

desempenho das atividades do cotidiano antes mesmo do diagnóstico, gerando desta forma 

incapacidades. 

Deve-se considerar que o diagnóstico da hanseníase é eminentemente clínico e, para a 

realização do mesmo, deve ser observar a presença de sinais e sintomas da doença que 

podem trazer como consequência alterações funcionais e estéticas. No caso dos participantes 

desta pesquisa, prevaleceu a alteração estética como principal motivo para o 

encaminhamento, sendo desta forma ignorado o fato da existência da deficiência, ou seja, a 

percepção da deficiência física causada pela hanseníase foi um aspecto que passou 

despercebidoou foi pouco valorizado pelos participantes e pelos profissionais que realizaram 

os primeiros atendimentos mediante as queixas. Sendo assim, a percepção da deficiência 

física e a relação desta com sua causa, no caso a hanseníase, acontecerampara os 

participantesno momento da avaliação física. Desta forma, o impacto do diagnóstico tem a 

possibilidade de despertar sentimentos variados que serão analisados adiante, além de 

demonstrar o fato de a hanseníase ser ignorada como uma doença que causa deficiências 

sensório-motoras. 
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5.4.3 Incapacidades em hanseníase: o comprometimento do cotidiano pela deficiência 

adquirida. 

 

A incapacidade será tratada neste tópico como um termo abrangente que denota os 

aspectos negativos da interação entre um indivíduo (com uma condição de saúde) e os fatores 

contextuais (fatores ambientais e pessoais) (OMS, 2003).  

De acordo com o manual da Secretaria de Vigilância em Saúde, as incapacidades 

físicas na hanseníase podem trazer dificuldades na rotina diária em casa e no trabalho, 

afetando a qualidade de vida das pessoas de diversas maneiras, trazem ainda problemas 

psicossociais, fruto da diminuição do status na comunidade, alémda discriminação e exclusão 

social. Essas razões levam à ocultação da condição física, privação da vida social normal, das 

atividades de geração de renda e das responsabilidades familiares (BRASIL, 2017) 

Os sintomas da hanseníase descritos pelos participantes possibilitaram identificar que 

a doença gerou incapacidades com impactos no cotidiano mesmo antes do seu diagnóstico. 

Todos os participantes relataram alterações das funções e estruturas do corpo, com limitação 

de atividades e restrição de participação social. 

O participante Luiz destacou as dificuldades na realização das atividades de vida diária 

(AVD), como, por exemplo, as dificuldades para escrever e na preensão de objetos em 

decorrência da deficiência da mão em garra, com comprometimento da força muscular, 

sensações táteis e proprioceptivas. 

“Porque a mão atrofiada já perdia uma parte de vamos supor, para escrever dificulta às 

vezes pegar uma colher, um copo, às vezes cai da mão não sinto” (Luiz) 

 

Luiz relatou ainda o impedimento para o exercício do trabalho. 

“É, eu ia trabalhar e não aguentei a trabalhar” (Luiz) 

 

O impacto no cotidiano se expressou no impedimento para o trabalho causado pela 

intensidade das dores. No caso do participante Luiz, esse fatorfoi fundamental para a 

identificação do problema de saúde, como citado anteriormente, apesar de atualmente ter 

relacionado os seus comprometimentos em um período anterior a sua condição de vida 

precária e o uso abusivo de drogas, situações que adiaram a busca de cuidado. 
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“É, eu ia trabalhar e não aguentei a trabalhar, A máquina não é uma máquina que você 

sobe em cima dela e ela te leva. Você tem que andar com ela pendurada do lado ou caso 

contrário nas costas.” (Luiz) 

 

 

Já a participante Amélia revelou sentimentos de nervosismo e vergonha, com 

necessidade de esconder seu corpo, evitando assim a exposição da pele. Com o passar do 

tempo, essa situação a levou ao isolamento e restrições da participação social. 

Ela procurava desta forma evitar a especulação sobre sua condição de saúde, 

demonstrando em sua fala a preocupação com o aspecto contagioso da doença e a aparência 

corpo repugnante, com presença de muitos incômodos físicos. 

“Ah de tudo! Quando eu descobri que tinha essas coisas e eu descobri o que eu tenho… eu 

não falo pra ninguém, lá onde eu moro tem dias que eu tô com a cor normal tem dias que 

eunãotô. Se a pessoa me pergunta por que você ta assim? Aí eu falo é a circulação, ah 

porque eu tônervosa, então quando eu tô assim, eu procuro nem sair pra fora, porque ainda 

mexe muito comigo” (Amélia) 

 

“Eu não tirava por vergonha e as pernas eu não tirava as calças, as vezes era um calor, um 

calor e as pessoas perguntava porque é que você não tira essa roupa com esse calor? Mas 

era devido o que eu tinha no corpo, por eu trabalhar na loja eu tinha medo que as pessoas 

vissem e falassem ela ta com uma doença que vai pegar” (Amélia) 

 

 Para Mantellini, Gonçalves e Padovani (2009): 

Aquele que é descoberto, na maioria das vezes, esconde a doença, a 

princípio de si mesmo, da família e da comunidade. Quando a exposição 

física das mudanças corporais ou outro dispositivo catalisador despertam os 

sentimentos pré – armazenados naqueles ao seu redor, o doente acaba 

sendo condenado a um jogo de pensar e não dizer, e depois, do dizer e do 

ouvir o que se tem e que precisa ser escondido (p. 36) 

 

Sobre o estigma da hanseníase, as autoras supracitadas concluem:“Ele separa, 

segrega. Seja de dentro pra fora, quanto de fora para dentro” (MANTELLINI, 

GONÇALVES E PADOVANI, 2009, p. 36) 
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O participante José também relatou como impacto no cotidiano as dificuldades em 

permanecer ativo no trabalho em virtude da condição física, enfatizando o ato de laborar 

como uma necessidade para a subsistência. 

“Era muito ruim, porque o serviço já é um pouco pesado, e trabalhar assim era muito ruim só 

que tinha que trabalhar.” (José) 

 

A prática do lazer também foi relatada por José, que citou prejuízo em virtude dos 

comprometimentos causados pela hanseníase, antes mesmo do diagnóstico. 

“Eu deixei de fazer bastante coisa que nem assim, uma coisa que eu gosto que é mesmo de 

jogar um futebol já faz tempo que eu não jogo.” (José) 

 

Apesar da presença de incômodos físicos, o participante João relatou a manutenção da 

atividade do trabalho com dificuldade. 

“Eu trabalhava, mas só que incomoda, aquelas manchas no corpo, ficavam doídas, ficava 

doendo um pouco no corpo, incomoda um pouco” (João) 

 

É possível observar que as alterações estéticas e funcionais, com deficiências físicas 

provocadas pela hanseníase, causaram muitos comprometimentos em diversas esferas da vida 

da pessoa afetada pela doença, mesmo antes do diagnóstico e início do tratamento. 

Observou-se desde o comprometimento em atividades de vida diária (AVDS), que são 

aquelas atividades orientadas para o cuidado do indivíduo com seu próprio corpo e 

fundamentais para a vida no mundo social, de maneira a permitir a sobrevivência básica e 

bem-estar; como também comprometimento na atividade instrumental de vida diária 

(AIVDS), que são aquelas atividades de apoio a vida diária dentro casa e na comunidade, que 

necessitam de interações mais complexas que as utilizadas nas AVDS (AOTA, 2015). 

Considerou-se nesta pesquisa o entendimento do trabalho como exercício de uma 

ocupação com remuneração, podendo ser este classificado como formal e informal. O 

trabalho formal diz respeito à condição compreendida pelos empregados e trabalhadores 

domésticos com carteira assinada, funcionários públicos estatutários, militares, trabalhadores 

por conta própria e empregadores que contribuem para a previdência social. Já trabalho 
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informal diz respeito à condição compreendida pelos empregados e trabalhadores domésticos 

sem carteira assinada, que não contribuem para a previdência social (IBGE, 2017). 

Importante destacar que foi realizada a observação da situação trabalhista no 

diagnóstico e no momento da pesquisa. Durante o diagnóstico, foi possível identificar que 

três participantes encontravam-se trabalhando, e apenas um estava afastado em razão de outro 

diagnóstico clínico que não era a hanseníase. 

No momento da entrevista, porém, cerca de um ano a meio após o diagnóstico, três 

dos quatro participantes encontravam-se aposentados por invalidez. Além disso, todos 

apresentaram laudo médico na perícia do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

com descrição do diagnóstico de hanseníase e incapacidade física grau II adquirida pela 

doença.  

O único participante que permanecia trabalhando eraprofissional informal. Por isso, o 

fato de não contribuir para o INSS impediu o encaminhamento para o auxílio doença.Outro 

fato relevante é que o mesmo não se sentiu incapacitado, relatando adequar seu horário e 

carga de trabalho de acordo com sua condição física enquanto estava em tratamento.  

Mesmo assim, é importante observar que a informalidade é um importante marcador 

de desigualdades e traz como consequência para um grande número de trabalhadores a falta 

de acesso aos mecanismos de proteção social vinculado à formalização, limitando o acesso a 

direitos básicos como remuneração pelo salário mínimo e aposentadoria (IBGE, 2017). 

Com idade entre 45 a 61 anos, os participantes compunham a população ocupada antes 

do diagnóstico da hanseníase. Importante destacar que a capacidade para o trabalho foi 

afetada em todos os participantes. 

Reconhecendo o trabalho uma “ocupação humana”, que além de suprir a subsistência, 

pode proporcionar a satisfação pessoal, a aposentadoria precoce pode trazer modificações 

importantes na rotina e nos projetos de vida. 

A condição física determinada pela hanseníase impedia o desenvolvimento com 

plenitude da capacidade para o trabalho. Após o diagnóstico, com a identificação das 

deficiências, houve o encerramento da vida profissional através da aposentadoria por 

invalidez para os participantes que eram trabalhadores formais, demonstrando assim o 

potencial incapacitante da doença, neste aspecto da vida. 
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As incapacidades na hanseníase causaram, portanto, impacto no cotidiano dos 

participantes e expressaram, através de limitações de atividade, restrições de participação 

social mesmo em um período anterior ao diagnóstico, causando modificação da situação 

trabalhista, observada no momento da pesquisa. 

 

 

5.4.4 Diagnóstico tardio: o impacto do desconhecimento e da desinformação na 

manutenção da hanseníase como doença negligenciada. 

 

“No campo da saúde, o objeto não é a cura, ou a promoção e 

proteção da saúde, mas a produção do cuidado, através do qual 

poderão ser atingidas a cura e a saúde, que são, de fato, os objetivos 

que se quer atingir” (MERHY, 2004) 

 

Com a finalidade de analisar as causas do diagnóstico tardio, inicialmente procurou-se 

compreender o conhecimento sobre a hanseníase, dos participantes, enquanto problema de 

saúde. Observou-se o desconhecimento total sobre a doença e suas possíveis complicações 

nos seguintes relatos: 

“Não mesmo porque nunca procurei hanseníase eu só fiquei sabia que era tipo hanseníase 

quando as pessoas tinham aquelas manchas no corpo, perguntei o que é isso, ah é 

hanseníase, mas até então eu não sabia que dava no nervo, dá no sangue.” (Luiz) 

“Eu nem sabia o que era hanseníase, não sabia, não conhecia o que era” (João) 

 

Apesar de registrar casos de hanseníase em sua família e ter tido contato com a mãe 

que realizou tratamento, José fez referência à hanseníase como a doença citada na bíblia, 

quando questionado sobre seu conhecimento. 

“Porque isso aí eu já puxava né de antigamente, que eu via pela época de Jesus, lá aijá sabia 

mais ou menos o que era hanseníase aí quando o médico suspeitou, vou procurar para fazer 

um tratamento.” (José) 
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No caso de Amélia, nota-se desconhecimento da doença anterior ao diagnóstico, como 

também pelo fato de ter tomado conhecimento de pessoa próxima com hanseníase só após 

início de seu tratamento, causando suspeita em relação a uma suposta fonte de contágio. 

“Não, não sabia, nem até mesmo nela, que ela ficou nossa! e ninguém dizia, ninguém falava 

qual era o problema dela, e eu só fiquei sabendo depois quando eu tive, quando eu comecei, 

aí foi que eles falaram que ela tinha tido aí foi quando eu peguei e falei deve ter sido no 

abraço que ela me deu.” (Amélia) 

 

Sobre o fato da identificação da fonte de transmissão, Luiz reforçou a gravidade da 

doença, sob a perspectiva religiosa. 

“Não, essa coisa assim nunca prestei atenção. Deus me preparou primeiro, se eu ficasse 

sabendo de uma doença dessa poderia estar em uma outra situação.” (Luiz) 

 

Para Amélia, a fonte de contágio foi a cunhada de seu filho, única pessoa que conhece 

que fez tratamento para a doença. Embora não tivesse contato íntimo e prolongado, condição 

descrita como necessária para a transmissão da doença, ela atribui a um único abraço a 

transmissão. 

“A V.,ela é cunhada do meu filho, eu tenho, não vou dizer pranumacusar, mas eu tenho uma 

leve impressão que eu peguei da V. Nós se vê muito pouco, nós se fala muito pouco, não tem 

aquela aproximação, e por eu trabalhar, eu não, meu marido trabalhar com móveis usados, 

ela foi lá me comprar um tanque, um tanquinho, e ela me abraçou, pra cumprimentar e eu 

fiquei com isso na cabeça, eu acho que peguei depois disso.” (Amélia) 

 

No caso de José, era fato conhecido a existência de uma possível fonte de transmissão, 

no caso, a mãe. Mesmo assim, ele relata a história de sua avó que apresentava os mesmos 

problemas físicos que ele e faleceu sem diagnóstico preciso.  

“Da minha família só a minha mãe, minha avó tinha o mesmo buraco no pé que eu tenho, 

até na hora da partida dela, o buraco estava no pé dela e ela nunca fez o teste, eu achava 

pelos mesmos sintomas, ela tinha também.” (José) 

 

O participante João alega total desconhecimento de possíveis contatos, embora retorne 

frequentemente à região Nordeste - local endêmico - para visitar familiares. Com isso, afirma 

nunca ter conhecido nenhuma pessoa com a doença. 
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“Não, não nunca cheguei a conhecer” (João) 

 

O fato do desconhecimento da doença também não possibilitou aos participantes 

reconhecerem que os problemas de saúde poderiam ser uma consequência da hanseníase, 

demonstrando assim ausência de informação em saúde, relativa à hanseníase. 

O participante Luiz relata ainda a ausência de respostas para as suas necessidades de 

saúde e relevância em encontrar o profissional correto. 

“Não, não, pra mim era um nervo que estava atrofiando. Não sabia como definir eles, o que 

seria isso, e também não fica questionando, perguntando pra um, você faz pergunta pra um 

pra outro e não te dá uma resposta e outra resposta, pra você saber você precisa ir na 

pessoa certa. Então hoje eu sei do que eu estou me tratando.” (Luiz) 

 

Para os participantes, o fato da ausência do diagnóstico oportuno e de outros 

diagnósticos iniciais não favoreceu a associação dos sinais e sintomas a outra causa, anulando 

a possibilidade de relacionar com os sinais e sintomas da hanseníase. Relevante aqui recordar 

que Amélia teve o diagnóstico inicial como alergia. Já José teve os sintomas relacionados com 

problemas de doença ortopédica.  

“Não dava para saber muito, tinha na mente que era alergia, pra mim era alergia” (Amélia) 

“Não. Depois que o médico falou o dermatologista que eu comecei a procurar o tratamento 

da hanseníase que eu fui ver. Não porque até quando eu fazia o tratamento da coluna e 

quando nasceu, tinha as feridas no pé o médico associava que era motivo da coluna, que é 

peso, e o corpo ai acaba abrindo o pé, nunca falou vamos procurar um exame detalhado, isso 

ai pode ser hanseníase.” (José) 

 

 Segundo Bassaneze, Gonçalves e Padovani (2014), o diagnóstico da hanseníase é 

eminentemente clínico e ocorre através da constatação da hipoestesia ou anestesias das lesões. 

Para isso, são indispensáveis na identificação da doença: a avaliação dos sinais, dos sintomas, 

o histórico de antecedentes e o exame físico completo. Para os autores, “o diagnóstico clínico 

da hanseníase sustenta-se por meio da obtenção de informações características de sua 

fisiopatologia na observação clínica direta” (BASSANEZE; GONÇALVES; PADOVANI, 

2014, p.62). 
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Então, é possível observar que a inabilidade do profissional médico para o diagnóstico 

da hanseníase trouxe como impacto a desqualificação das queixas, interferindo de maneira 

negativa na autonomia para informar a condição de saúde. A partir do momento em que se 

recebe um diagnóstico errôneo, fortalecido na crença da palavra do profissional, o itinerário 

terapêutico fica suspenso, embora as queixas se mantenham, até que surja um novo fato ou 

incomodo físico que justifique novamente a procura de ajuda. 

Observou-se nos relatos que a busca dos participantes era para a obtenção de um 

diagnóstico e de um cuidado adequado. Mas nem todo encontro com o médico propiciou o 

cuidado, pelo fato de não atender as expectativas, que se tratavam da identificação da causa 

dos problemas de saúde. 

Feuerwerker (2011) descreve a possibilidade de um desencontro de expectativas, o que 

um considera problemas e necessidades não necessariamente coincide com o que o (os) 

outro(s) considera (m). 

Em relação ao tempo e o acesso para o diagnóstico e tratamento da hanseníase, 

como resultado, os participantes identificaram ter demorado entre três a cinco anos a 

identificação dos sinais e sintomas até o diagnóstico e tratamento da hanseníase. No entanto, 

se faz necessário observar que tal identificação foi iluminada pelo conhecimento atual que os 

mesmos têm sobre a doença. Anteriormente, os sinais eram percebidos, porém não 

relacionados com a causa. Assim, é possível perceber ausência de conhecimento prévio sobre 

a hanseníase pelos participantes. 

Em relação aos sentimentos vivenciados durante este período do itinerário terapêutico, 

estão presentes principalmente sentimentos negativos. 

“Então… assim pra falar a verdade nós entrega tudo na mão de Deus, mas nós sente um 

pouco frustrado porque nóis vê que os médicos estuda anos e anos e muitos devia ter a 

capacidade um pouco melhor de falar assim, é isso, é aquilo” (José) 

 

Para José, restou a frustração em relação à crença depositada na capacidade do médico 

em identificar a doença. Ele faz referência à fé para que os problemas sejam resolvidos. 

Relatou ainda a preocupação e o medo em relação ao diagnóstico tardio, que potencializa o 

risco de transmissão, com possibilidade de atingir os familiares. 

“Porque se tivesse diagnosticado faz tempo eu já tava curado faz tempo também. Porque o 

risco de transmissão, a gente fica até com medo porque o tempo até diagnosticar, contato 
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com as pessoas que eu tive, ai medo de passar para outras pessoas, pensou envolver mais 

gente da família, ainda sem saber, ta com hanseníase tem que tomar os medicamentos já se 

cuida um pouco, ai menos risco tem para transmitir.” (José) 

 

Para Luiz, há uma sensação ambígua entre o bem-estar e cansaço. Ele também atribui 

ao divino e sua fé os encontros que possibilitaram seu cuidado.  

“Eu estava começando a me sentir bem embora do cansaço, levantar cedo vai aqui vai ali, 

resolve isso resolve aquilo, às vezes não dá certo, aí tem que ir em outro lugar, mandam você 

para um canto depois mandam você de volta mas fora isso ocorreu tudo bem, graças a Deus! 

Às vezes eu saia 5 horas da manhã e chegava era três ou quatro horas da tarde, cansado né! 

Mas graças a Deus, hoje tô bem, bem mesmo, agradeço a Deus e às pessoas que Deus 

colocou na minha vida”. (Luiz) 

 

Para Amélia, restou à sensação de incapacidade e impotência em resolver seus 

problemas, atribuindo a si a responsabilidade de seu diagnóstico tardio. Posteriormente, ela 

atribui culpa pelo fato de não ter dado importância aos sinais, embora já tenha sido relatado 

que a mesma procurou tratamento com diagnóstico de alergia. Por último, exprime a gratidão 

ao indivíduo que percebeu as alterações na sua aparência, fazendo assim com que retomasse 

sua trajetória assistencial e recebesse o diagnóstico preciso. 

“Fica até difícil, porque você corre em cima de uma coisa e você se sente, como que se diz 

aquela que não tem capacidade, como se diz... uma pessoa impotente… porque eu sempre 

falei pro meu marido, eu sempre descobri tudo, sabe tudo, então porque eu não descobri isso 

antes? Aí começou a passar na televisão, né... Aí eu falei porque que eu não via isso, porque 

que eu não assistia isso, porque tem né, agora deu uma amenizada mais tinha, porque que eu 

não parava para ver? porque eu também me sinto culpada, porque se eu tivesse dado um 

tempo e ter visto, eu ia me olhar e falar que eu preciso que eu estou com os mesmos sintomas 

e eu não, eu não importei pra isso aí,eu devo o rapaz.”(Amélia) 

 

As falas sobre a vivência do adoecimento e os sentimentos vivenciados durante os 

itinerários terapêuticos analisados são compatíveis com a observação sobre com o ponto de 

vista do usuário e suas queixas em relação aos serviços de saúde, de uma forma em geral 

citada por Merhy (2004): 

[...] este reclama não da falta da falta de conhecimento tecnológico no seu 

atendimento, mas sim pela falta de interesse e de responsabilização dos 

diferentes serviços em torno de si e do seu problema. Os usuários, como 
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regra, sentem-se inseguros, desinformados, desamparados, desprotegidos, 

desrespeitados, desprezados. (p.3) 

 

Os participantes relataram sentimentos diversos sobre as mudanças na vida após o 

diagnóstico com sequelas: alívio pelo conhecimento das causas de seus problemas de saúde, 

preocupação, sossego, normalidade, culpa, medo, sofrimento e perda de objetivos de vida. 

Para Luiz, o diagnóstico trouxe sossego e diminuição da preocupação em relação à 

saúde. 

“Eu fiquei mais sossegado. Eu estava sabendo do que é que eu estava sendo tratado. A partir 

do momento que você não sabe, aí você fica com dúvida, o que é que eu tenho, o que não 

tenho aí acaba nos deixando preocupado, a gente fica cabisbaixo e tal hoje não, eu levo de 

boa entendeu? (Luiz) 

 

Para Amélia, o diagnóstico trouxe mudanças negativas. Ela relata dificuldade em 

encontrar objetivos para viver. Além disso, o choro faz parte de sua rotina. A participante 

identifica a hanseníase como um problema, que provoca isolamento social, na medida em que 

se amedronta com a possibilidade de não ser aceita pela própria família em decorrência do 

diagnóstico. 

“Mudou, eu fiquei uma pessoa que sabe. Sei lá sem muito objetivo, mudou bastante, 

bastante, bastante… quase toda hora meu marido me pega chorando, sabe? Você me vê 

tenho minha família, só uma irmã que sabe desse problema, porque eu tenho medo de contar 

pros outros e não sei como é que eu vou ser aceita, eu tenho mais de três anos que eu vi 

minha família, porque eu tenho medo.” (Amélia) 

 

Para José, o diagnóstico trouxe alívio pela descoberta e por estar em tratamento. Ele 

relata a importância da atitude que teve ao procurar o médico dermatologista e demonstra 

satisfação com o atendimento, embora ainda apresente queixas em decorrência da doença. 

“Assim o que me trouxe alívio é que descobri a doença e estou no tratamento, se eu não 

tivesse descoberto passado no dermatologista e ficasse esperando essa mancha sumir, ai ta 

complicado, ia estar um pouco pior, mas a minha trajetória de lá pra cá depois que descobri 

tá ótima, o tratamento tá bom, a doutora. me trata bem, atende a gente bem, agora tá ótimo. 

Bem melhor.Tirando as dores, as dores é com o tempo.” (José) 
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Para João, o diagnóstico trouxe solução para os seus problemas, com redução das 

manchas no corpo e melhora da marcha, embora apresente como sequela o pé caído. 

Atualmente, ele sente segurança ao caminhar ao fazer uso de órtese, além de acreditar no 

tratamento medicamentoso para sua melhora. 

“Eu fiquei normal, agora é só tomar o remédio e fica bom. Mudou depois que comecei pra 

mim 95% já to melhor já, não to sentindo quase nada praticamente, as manchas foram 

embora tudo praticamente, só esse pé que este indo mais embaçado, mas mesmo ainda ta bem 

melhor que antes, eu ando mais seguro com ele, antes não existia segurança, trabalho e ando 

bastante o dia todinho, acho que to bem.” (João) 

 

É possível observar entre os participantes Luiz, Amélia e José a relação da hanseníase 

com o estigma da “lepra”. Observa-se ainda essa relação e também uma grande dificuldade 

do entendimento da forma de transmissão, como também no entendimento da cura da doença. 

Uma vez que a hanseníase tem caráter crônico, causa sequelas e o acompanhamento pode 

perdurar por anos, principalmente nos casos de diagnóstico tardio onde reações hansênicas 

cursam mesmo após o tratamento, como no caso dos participantes. Para Luiz, a doença e o 

sofrimento são percebidos como algo merecedor em decorrência dos seus atos no passado. 

“Hoje assim eu to colhendo o que plantei, a gente colhe o que planta. Se hoje eu adquiri 

isso, entendeu, é porque eu fiz alguma coisa que veio.” (Luiz) 

 

 Mantellini, Gonçalves e Padovani (2010) apontam na hanseníase a influência da 

perspectiva religiosa ainda nos tempos atuais. Tanto referencias bíblicas como budistas criam 

a impressão da associação a sofredores, pecadores e criminosos, nesta ou em outras eventuais 

encarnações.  

Para Amélia, o diagnóstico de hanseníase ainda é devastador, embora reconheça a 

importância do apoio da equipe de saúde e familiares. Apesar de receber tratamento que 

considera de qualidade, ainda apresenta dificuldades em aceitar o diagnóstico, assim como o 

entendimento sobre a forma de contágio e transmissão. Prevalece ainda o medo da revelação 

do diagnóstico com a certeza que tal fato provocará o afastamento das pessoas, com perda de 

amizades, uma vez que as pessoas podem relacionar a hanseníase com o estigma da “lepra”. 

“Se você vai numa igreja sai o assunto, na igreja sai o assunto, aonde você tá sempre tem 

alguém pra tá falando, sabe, eu fico me imaginando porque eu, eu não sei se é misturado com 

alguém, pode ser que eu peguei de alguém que foi na loja, mais eu não aceito a idéia não, 
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mesmo que vocês me dão esse apoio, você vê tudo é vocês que me dão, a parte dos remédios, 

tudo, tudo, eu fico muito agradecida, eu não gasto nada, você entendeu? Mas eu não aceito. 

Eu tenho certeza que todos aqueles, que me rodeiam eu tenho certeza que vão se afastar, eu 

tenho certeza, o único que não se afastou foi o meu marido e os meus filhos, que não se 

afastaram e eles sabem o que eu tenho sabem o nome da doença, mas se eu falar pra alguém 

ao invés de hanseníase, eu falar que é a “lepra” eu não vou ter amizade é com mais ninguém, 

com ninguém, é cruel, é cruel o negócio.” (Amélia) 

Para José, a relação da hanseníase com o estigma da “lepra” é algo que pertence ao 

universo cultural do brasileiro em relação ao afastamento com medo da transmissão da 

doença. 

“É então porque se tu falar uma doença e a pessoa não for um pouco mais estudada e não 

tiver o conhecimento da hanseníase, já se afasta...já fica com medo...acho que é a cultura do 

brasileiro se afastar das pessoas quando sabe que ta.” (José) 

 

Observou-se falta de conhecimento prévio da doença para três participantes: Luiz, 

Amélia e João. Já José, embora identificado como contato de paciente com hanseníase, cita 

como fonte de conhecimento a “história bíblica sobre a lepra”. O fato de ter tido um caso de 

hanseníase na família não contribuiu para a identificação de sinais e sintomas. 

Outro fator relevante a ser observado é o desconhecimento e a inabilidade dos 

profissionais médicos sobre os sinais e sintomas da hanseníase, promovendo diagnósticos 

equivocados e a consequente desqualificação das queixas e da autonomia para informar a 

condição de saúde. 

Sobre o estigma da hanseníase no passado e na atualidade, Martins e Caponi (2009) 

relatam: 

Uma questão que nos chama a atenção ao estudar o estigma, mais 

especificamente sobre o estigma referente à hanseníase, são as relações 

entre as pessoas saudáveis e as pessoas que estão em tratamento ou já estão 

curadas. Buscamos essa questão, essa situação social, na presença física um 

do outro, seja numa conversa informal ou não. Nesse contato, evidenciamos 

quando existe o repúdio, o afastamento das pessoas menos esclarecidas 

sobre o assunto, sobre a doença. E esse afastamento, ao contrário do que a 

maioria das pessoas imagina, acontece e muito nos dias atuais. São poucos 

os profissionais de saúde e demais cidadãos que sabem da situação da 

hanseníase no Brasil. (p. 1052) 

 

A ausência de diagnóstico oportuno ocasionou a instalação da deficiência adquirida, 

conforme relatam Santos e Monteiro de Andrade (2012, p.2877) “O tempo é imperativo ético 
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ante os danos que podem causar, tempo e risco na saúde devem formar palavra composta, sem essa 

consideração a atenção tardia é sinônimo de omissão”. 

Sobre o tempo e o acesso para o diagnóstico e tratamento, do ponto de vista da 

doença observada pela pesquisadora, mostrou-se fator preponderante na instalação das 

deficiências na hanseníase, significando também aumento da possibilidade de transmissão da 

doença. 

O tempo e o risco caminham juntos quando se fala em diagnóstico de hanseníase. 

Quanto maior o tempo para o diagnóstico, maiores são os riscos para o usuário e seus 

contatos. O tempo a partir do ponto de vista de cada participante foi visto de forma diferente, 

desde aquele que considerou o tempo adequado mesmo indo a diversos serviços de 

especialidades, como aquele que considerou demorado em virtude de um primeiro diagnóstico 

errôneo e invalidação das suas queixas, demonstrando assim a característica da experiência 

singular do adoecimento e peculiaridade em cada IT analisado. 

Neste estudo, foi possível observar então que a não observação das necessidades de 

saúde, bem como a negligência em relação ao diagnóstico da hanseníase, expôs os 

participantes a cursarem intrincados itinerários terapêuticos. 

Em relação à existência de estudos anteriores sobre os itinerários terapêuticos de 

pessoas com hanseníase, foram encontrados dois artigos relacionados ao tema, publicados 

consecutivamente nos anos de 2014 e 2017.  

Entre as semelhanças entre os estudos de IT está o emprego de métodos qualitativos 

para a obtenção e a análise dos dados, tendo como local para a realização da pesquisa serviços 

de referência de atendimentos a pessoa com hanseníase.  

Sobre a localização, porém, os estudos anteriores ocorreram em estados de maior 

endemicidade (Bahia e Pará), em relação ao presente trabalho. 

No estudo que teve como proposta a análise de itinerários terapêuticos de pacientes com 

diagnósticos de hanseníase em Salvador-Bahia, entre os anos de 2009 e 2011, os autores 

concluíram que os pacientes percorreram um longo itinerário terapêutico até a realização do 

diagnóstico. Entre as causas, os autores identificaram a falta de capacitação profissional de 

saúde para diagnóstico precoce, assim como o estigma e o preconceito em torno da doença. A 

decisão de buscar ajuda médica ocorreu apenas quando os sintomas persistiram e assumiram 

um aspecto feio, com limitação física (MARTINS; IRIART, 2014, p.286). 
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Acredita-se que o uso da expressão aspecto feio foi utilizada para definir a limitação 

física. Trata-se, assim, dos aspectos causados pela deficiência física em decorrência da 

hanseníase, podendo identificar uma pessoa com a doença pelo tipo de deformidade que 

apresenta. Refere-se então a deficiência como se fosse uma marca, relacionada diretamente ao 

estigma da doença. 

Já o estudo realizado com usuários com registro ativo no ano de 2016 em um Centro de 

Saúde Escola, em Belém do Pará, cita a existência de percepções negativas sobre a patologia e 

muitos percalços a percorrer até o diagnóstico. O trabalho apontou então uma sucessão de 

erros diagnósticos, concluindo que o itinerário terapêutico dos usuários com hanseníase é 

delongado, nebuloso e conflitante na busca do diagnóstico (CARNEIRO et tal, 2017, p.8). 

O presente estudo apresenta como diferencial o estudo do IT de pessoas notoriamente 

identificadas com diagnóstico tardio, não abordando toda a população atendida nos serviços 

de referência estudados. Entretanto, tal fato não alterou em relação aos outros estudos, ao 

apontar as percepções negativas sobre a doença e a negligência em relação ao diagnóstico, 

reforçando assim o estigma da doença. 

Outro diferencial está no fato do presente estudo ser realizado em um estado 

considerado não endêmico. Observa-se então que tanto em estados endêmicos como não 

endêmicos as dificuldades para o diagnóstico da hanseníase são semelhantes.  

Sendo a hanseníase uma doença com diagnóstico eminentemente clínico, observa-se 

então nos estudos sobre IT das pessoas com hanseníase o déficit na avaliação médica 

diagnóstica, tendo como necessidade a retomada da natureza humana e social no atendimento 

às pessoas, uma vez que os exames subsidiários servem apenas como base para a classificação 

da doença. (BASSANEZE; GONÇALVES; PADOVANI, 2014) 

Como limitação deste estudo, aponta-se a falta de elementos para a análise do 

envolvimento dos outros profissionais de saúde que podem estar envolvidos no processo de 

diagnóstico. 

Retomando as necessidades em saúde, Feuerwerker (2011) considera fundamental o 

acesso ao correto diagnóstico e aos procedimentos e processos terapêuticos. 

Sendo assim, tratando-se do diagnóstico da pessoa com hanseníase, é necessário 

reconhecer que as necessidades de saúde não se iniciam no momento em que a pessoa chega 

ao serviço de referência. 
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De acordo com Feuerwerker (2011, p.1), tomar as necessidades de saúde do usuário 

como referência traz muitas implicações. Com isso, é preciso reconhecer o lugar do usuário 

na produção do cuidado. Sobre a relação destas com a integralidade, a referida autora diz: 

“Tomar a integralidade como eixo da atenção implica tomar as necessidades de saúde como 

referência para organizar serviços e as práticas de saúde, daí a cadeia de cuidados”. 

 A proposta do estudo do IT traz então a possibilidade da internalizar a análise nos 

processos avaliativos no SUS, contribuindo assim para além dos dados epidemiológicos, que 

podem considerar que o número de pessoas com deficiências e incapacidades em decorrência 

da hanseníase seja insignificante quando analisados em relação à população geral. 

Conclui-se então que o diagnóstico tardio em hanseníase demonstrado pelos intricados 

itinerários terapêuticos, além de impacto negativo no viver e conviver das pessoas 

acometidas, denota a falha do cuidado e negligência das necessidades de saúde da população 

brasileira, o que contribui sobremaneira para a manutenção do estigma na hanseníase.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A “lepra” foi um mal que assolou o mundo, promoveu sofrimento, exclusão e 

isolamento das pessoas afetadas. A partir da evolução do conhecimento cientifico que a 

“lepra” passou a ser compreendida como uma doença, com possibilidade de tratamento, cura 

e cuidado. No Brasil, com isso, começou a se chamar hanseníase. Historicamente, diferente 

do “leproso”, o hanseniano passou a ter a oportunidade de ser socialmente aceito. No entanto, 

no discurso dos participantes deste estudo, prevaleceu à associação entre a “lepra” e a 

hanseníase, perdurando assim o preconceito e o medo da transmissão, que contribuiu 

efetivamente para o isolamento social e desenvolvimento de incapacidades diante o 

diagnóstico da doença, evidenciando ainda a existência do estigma da “lepra” entre as pessoas 

com hanseníase mesmo na atualidade. 

O grau II de incapacidade, além de ser uma medida, é um indicador epidemiológico 

que identifica o diagnóstico tardio. Embora possa existir uma disparidade técnica nas 

avaliações do grau de incapacidade ou mesmo nas informações, ainda que os dados 

epidemiológicos indiquem controle da endemia, este trabalho tratou da singularidade da 

pessoa com hanseníase identificada com deficiência adquirida. Acredita-se então que, 

enquanto houver uma pessoa desenvolvendo deficiência em decorrência de uma doença que 

tem tratamento e cura, com impacto diminuído na ocorrência do diagnóstico precoce, ainda é 

válida a discussão a respeito. 

Revelou-se no presente estudo que a construção do IT ocorreu de modo singular a 

cada participante e se deu a partir da experiência de adoecimento junto às representações 

sociais e culturais sobre saúde, doença e cuidado existentes no contexto em que vive. 

A pesquisa apontou como uma das causas do diagnóstico tardio o desconhecimento 

dos sinais da hanseníase, tanto dos participantes como de profissionais que realizaram os 

primeiros atendimentos em relação às queixas. Para o encaminhamento, foram valorizadas as 

alterações estéticas causadas pela doença e ignoradas as alterações funcionais e as 

deficiências adquiridas causadas pela mesma. 

A inabilidade dos profissionais, demonstrada pela realização de diagnósticos 

equivocados, contribuíram para a invalidação das queixas e consequente pausa na busca por 

cuidado. Assim, a doença provocou maiores comprometimentos físicos, transformando a 

pessoa numa potencial fonte de transmissão. Observa-se então que o diagnóstico da 
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hanseníase tornou-se propriedade de poucos profissionais, na medida em que ocorre a queda 

de registro de casos novos e há o aumento do diagnóstico tardio, levando a crer na existência 

de uma endemia oculta, o que pode tornar cada vez mais desafiador o controle e/ou 

eliminação da hanseníase como problema de saúde pública. 

Em relação ao diagnóstico da hanseníase, no cenário de estudo, nota-se a necessidade 

partilhar de responsabilidades com os outros serviços de saúde, principalmente pelo fato do 

tratamento das pessoas com hanseníase realizar-se exclusivamente em serviço de referência. 

Considerando tal fato ser acolhedor por excelência se faz sempre necessário neste serviço. 

Notou-se uma disjunção entre os conceitos de tempo daquele determinado pela doença 

e observado pela pesquisadora daquele vivido pelos participantes nesse processo de 

adoecimento. No momento em que os participantes relacionaram os sinais e sintoma há um 

tempo anterior ao seu diagnóstico, sob a luz dos conhecimentos e vivências atuais, sentimento 

de culpa, impotência, frustração, responsabilidade e medo vieram à tona. 

Portanto, discutir acesso ao diagnóstico e tratamento da hanseníase dentro de um 

imperativo ético, que é o tempo, traz às equipes de saúde a possibilidade de ação diante a 

principal barreira no diagnóstico da hanseníase: a informação. Concernem assim às equipes 

dos serviços de saúde em hanseníase o exercício do seu potencial para a educação em saúde, 

quer entre seus pares ou entre a população, promovendo um verdadeiro entrosamento entre 

atenção básica, população e serviço especializado, permitindo assim ser fio condutor e 

conduzido, com compromisso na garantia do acesso à informação e ao tratamento através dos 

processos de educação permanente e educação em saúde. É preciso, portanto, tecer e (re) tecer 

a rede de cuidados, diante as necessidades de saúde da população. 

Em suma, concluiu-se que os fatores que contribuíram para o diagnóstico tardio em 

hanseníase foram: a negligência na atenção as necessidades de saúde, observada pela 

dificuldade dos participantes em acessar o diagnóstico e tratamento oportuno da hanseníase; o 

entrelaçamento histórico entre a “lepra” e a hanseníase que perpetua o estigma da doença; 

ausência de informação sobre os sinais e sintomas da hanseníase entre a população e a 

inabilidade dos profissionais para o diagnóstico que contribuíram para a invalidação das 

queixas das pessoas adoecidas e demonstraram a fragilidade do cuidado. 

Os resultados desta pesquisa não se apresentam com conclusões definitivas, nem 

pretendem produzir generalizações, mas apontam para a inclusão da perspectiva do usuário 
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como uma possibilidade para ampliar a avaliação da atenção e do cuidado, sendo o itinerário 

terapêutico uma potente ferramenta. 
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GLOSSÁRIO 

 

O glossário tem como finalidade esclarecer sobre os termos identificados nos manuais 

oficiais destinados a orientar o cuidado das pessoas com hanseníase e que foram utilizados 

nesta pesquisa. Este foi formulado com base nas reflexões pessoais da pesquisadora ao longo 

da revisão da literatura e pesquisa documental desta pesquisa. 

Autocuidado: é uma prática de educação em saúde. Refere-se, portanto, aos procedimentos e 

práticas que devem ser realizados individualmente pelo próprio paciente sozinho ou em 

grupo. A equipe de saúde deve ser capacitada para avaliar e indicar os cuidados necessários 

que a pessoa deve executar regularmente para a Prevenção de Incapacidades. 

Avaliação de Incapacidades: é uma avaliação que identifica e descreve as deficiências 

sensório-motoras adquiridas nos olhos, nas mãos e nos pés pela pessoa com hanseníase. Deve 

ser baseada na: história, ocupação e atividades, queixas, inspeção dos segmentos corporais 

(face, membros superiores e inferiores) pela palpação dos nervos; teste de força muscular e 

teste de sensibilidade, registrado no formulário denominado Avaliação Neurológica 

Simplificada.  

Avaliação Neurológica Simplificada: avaliação padronizada pelo Ministério da Saúde, que 

tem como objetivo avaliar o estado do nervo e a função neural, sendo essencial para detectar 

precocemente as alterações funcionais. È realizado e registrado pelo profissional de saúde em 

um formulário específico, o exame que consiste na observação dos seguintes segmentos 

corporais: olhos, nariz, membros superiores e membros inferiores, pela palpação dos nervos 

acometidos na hanseníase, teste de força muscular e avaliação da sensibilidade. 

Baciloscopia: exame realizado através da técnica do raspado intradérmico, com o objetivo da 

detecção do bacilo de Hansen na linfa (orelhas, cotovelo, joelhos e borda de lesão cutânea). É 

utilizado como exame subsidiário para a classificação da doença. 

Caso novo: pessoa com hanseníase que nunca realizou qualquer tratamento específico para a 

doença. O caso pode também ser identificado como recidiva. 

Contatos: são as pessoas que tiveram contato íntimo e prolongado com a pessoa 

diagnosticada com hanseníase nos últimos cinco anos, e são pertencentes ao círculo familiar e 

social. Recomenda-se que estes devem realizar o exame de contatos. 

Diagnóstico precoce: o diagnóstico precoce na hanseníase, diz respeito ao diagnóstico na 

forma inicial da doença, sem a presença de comprometimento neurológico periférico. 

Diagnóstico tardio: o diagnóstico tardio na hanseníase, diz respeito ao diagnóstico na forma 

graves e polares da doença, com a presença de comprometimento neurológico periférico, o 

grau II de incapacidade física é um indicador epidemiológico do diagnóstico tardio. 
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Doenças negligenciadas: são doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitários, sendo 

estas doenças chamadas também de doenças em eliminação e são endêmicas em populações 

de baixa renda e países subdesenvolvidos. A hanseníase é uma doença negligenciada e 

endêmica no Brasil. 

Exame de contatos: é um procedimento realizado pelo profissional de saúde, que possibilita 

a detecção de outras pessoas com hanseníase e até mesmo encontrar a fonte de infecção, ação 

primordial para a quebra da cadeia de transmissão. Permite realizar a profilaxia de vacinação 

recomendada (BCG). 

Grau de Incapacidade Física: é uma classificação obtida através da realização da Avaliação 

de Incapacidades e pode ser classificado em 0, I e II. 

Grau II de Incapacidade Física: é o registro da ocorrência de comprometimentos severos 

com deficiências visíveis causadas pela hanseníase como lagoftalmo e/ou ectóprio; tríquiase; 

opacidade corneana central, acuidade visual menor que 0,1; garras em mãos ou pés; 

reabsorção óssea em mãos ou pés; mão caída; pé caído; contratura e feridas É utilizado 

também como indicador epidemiológico para identificar a ocorrência do diagnóstico tardio. 

Hanseníase: doença negligenciada, transmissível e incapacitante. Tem como agente 

etiológico, o mycobacteriumleprae. É uma doença de alta infectividade e baixa 

patogenicidade. Afeta os nervos periféricos, causando deficiências sensório-motoras nos 

seguintes seguimentos corporais: face, membros superiores e inferiores. 

Multibacilar: é uma classificação para fins operacionais de forma e tratamento das pessoas 

acometidas pela Hanseníase Dimorfa ou Virchowiana (doença disseminada em várias regiões 

anatômicas e/ou mais de um tronco nervoso comprometido). 

Paucibacilar: é uma classificação para fins operacionais de forma e tratamento das pessoas 

acometidas pela Hanseníase Tuberculóide ou Indeterminada (doença localizada em uma 

região anatômica e/ou um tronco nervoso comprometido). 

Poliquimioterapia: É a recomendação da OMS para o tratamento da hanseníase em todo 

mundo. É a associação de três fármacos anti-hanseníase: a rifampicina, a clofazimina e a 

dapsona. Pode ser paucibacilar (tratamento durante 6 meses) e multibacilar (tratamento de 12 

à 24 meses), com ajustes de dose conforme idade e peso do paciente. 

Prevenção de Incapacidades: prevenção de incapacidades em hanseníase inclui um conjunto 

de medidas visando evitar a ocorrência de danos físicos, emocionais e socioeconômicos. A 

principal forma de prevenir as deficiências e as incapacidades físicas é o diagnóstico 

precoce. O objetivo geral da prevenção de incapacidades é proporcionar ao paciente, durante 

o tratamento e após alta, a manutenção ou melhora de sua condição física, socioeconômica e 

emocional. 

Reações hansênicas: Resultam da inflamação aguda causada pela atuação do sistema 

imunológico do hospedeiro que ataca o bacilo, são fenômenos de aumento da atividade da 
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doença, com piora clínica, podem ocorrer de forma aguda antes, durante ou após o final do 

tratamento com a poliquimioterapia. São intercorrências comuns nas formas multibacilares, 

com risco de retratamento e incapacidades.  Exige rápido diagnóstico, manejo geralmente 

ambulatorial, retornos mais curtos e avaliação e prevenção de incapacidades. A reação pode 

ser tipo I (reação reversa) ou tipo II (eritema nodoso hansênico). 
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Apêndice A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  
Campus Baixada Santista 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
A presente pesquisa intitulada “Itinerário terapêutico da pessoa com deficiência visível 

causadas pela hanseníase identificada no diagnóstico” tem como principal objetivo investigar o 

itinerário terapêutico da pessoa com presença de deficiência visível causada pela hanseníase no 

diagnóstico, identificando os fatores individuais e institucionais que contribuíram para o diagnóstico 

tardio. 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida sob a coordenação da Profª. Dra. Lúcia da Rocha Uchôa-

Figueiredo, docente do Departamento de Gestão e Cuidados em Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) – campus Baixada Santista, e pela mestranda Mirella Chaves LaragnoitHespanhol do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciências da Saúde – Mestrado Profissional, da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  

O TCLE deverá estar assinado e rubricado pela pesquisadora, uma via do TCLE ficará com o 

participante e outra via ficará com o pesquisador. 

A coleta de dados será realizada em dois momentos, no primeiro momento será realizado uma 

avaliação do prontuário para coleta de dados para caracterização do participante onde serão obtidos os 

seguintes dados: nome, idade e data de nascimento, sexo, endereço completo e telefone, unidade de 

atendimento e município, escolaridade, estado civil, raça, grau de incapacidade no diagnóstico, 

descrição da incapacidade/deficiência no diagnóstico, modo de detecção, forma clínica da 

doença, classificação operacional da doença e documento de encaminhamento para investigação 

e tratamento,  no segundo momento será realizada a entrevista em profundidade com o participante com 

duração média de 1h (uma hora), podendo se necessário, haver um segundo encontro. 

Após a leitura dos objetivos da pesquisa e as devidas explicações, convidamos você a participar 

desta pesquisa, e, se aceitar, deverá assinar e rubricar todas as folhas do TCLE.  

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e a desistência de 

participação do estudo.   

Todas as informações obtidas serão analisadas, e os resultados utilizados para a pesquisa 

científica. Você não terá ônus nem bônus em qualquer fase da realização do estudo e terá o direito de ser 

informado sobre os resultados dos dados coletados em qualquer momento do estudo, e haverá a garantia 

do sigilo ao participante. 

Nessa pesquisa poderá haver risco mínimo ao participante como desconforto e constrangimento 

ao ser entrevistado. 

Em qualquer etapa do estudo, é possível ter acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas, sendo que o principal investigador é a Profª. Dra. Lúcia da 

Rocha Uchôa-Figueiredo que pode ser encontrado no endereço Rua Silva Jardim, 136 sala 113, Vila 

Mathias – Santos – SP, Telefone: (13) 3878-3700 ou 3229-0287.   

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – UNIFESP situado na Rua Professor de Castro, nº 55 CEP 04020-050 Vila 

Clementino - São Paulo, telefones para contato (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162, o e-mail é: 

CEP@unifesp.edu.br.  
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Eu,______________________________________________________, certifico que li ou foi-me 

lido o texto de consentimento, e entendi seu conteúdo, também sei que qualquer informação obtida será 

confidencial e acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo “Itinerário terapêutico 

da pessoa com deficiência visível causadas pela hanseníase identificada no diagnóstico” . 

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, o que será realizado, e das garantias de 

proteção à minha identidade e de esclarecimentos a qualquer momento. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas.   

Foi esclarecido que em qualquer etapa do estudo, terei acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas e que uma via deste formulário ser-me-á fornecida.   

Minha assinatura demonstra que eu concordei livremente em participar deste estudo. 

Entendo que estou livre para recusar a participação deste ou desistir a qualquer momento, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A participação na 

pesquisa é voluntária, não acarreta nenhum gasto. Também sei que não há compensação financeira 

relacionada à participação.   

 

 

________________________________________________________ 

                                     Assinatura do participante  

 

São Vicente, _______ de ___________________ de__________ 

 

Certifico que expliquei a(o) Sr.(a) __________________________________________ acima, a 

natureza, propósito e benefícios associados à sua participação nesta pesquisa e que respondi todas as 

questões que me foram feitas. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento 

Livre e Esclarecido desta pessoa. 

 

 

Nome do Pesquisador 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

São Vicente, _______ de ___________________ de__________ 

Rubrica do pesquisador  Rubrica do participante 
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Apêndice B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE COLETA DE DADOS (TCCD) 

 

1. Identificação do pesquisador: 

 

Nome completo (sem abreviação) CPF/CREFITO 

MIRELLA CHAVES LARAGNOIT HESPANHOL  CPF 28014577876 

CREFITO 3/6806 TO 

 

2. Identificação da pesquisa 

a. Título da pesquisa: “Itinerário terapêutico da pessoa com deficiência visível causada pela 

hanseníase identificada no diagnóstico”. 

b. Curso: Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde –Mestrado Profissional. 

c. Orientadora:Profª. Dra. Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo. 

d. Pesquisador responsável: Mirella Chaves LaragnoitHespanhol 

3. Declaração: 

Eu, pesquisadora identificada acima, baseados nos itens III.3.i e III.3.t das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 196/96) e na Diretriz 12 das 

diretrizes éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos (CIOMS/93), 

declaramos que:  

a) O acesso aos dados registrados em prontuários de pacientes ou em base de dados para fins de 

pesquisa científica será feito somente após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Unifesp. O acesso aos dados será supervisionado por uma pessoa que 

esteja plenamente informada sobre as exigências da confiabilidade; 

b) Asseguraremos o compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados utilizados, 

preservando integralmente o anonimato e imagem do sujeito bem como a sua não 

estigmatização; 

c) Asseguraremos a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das 

comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; 

d) O pesquisador responsável estabeleceu salvaguardas seguras para a confidencialidade dos 

dados de pesquisa. Os sujeitos envolvidos serão informados dos limites da habilidade do 

pesquisador em salvaguardar a confidencialidade e das possíveis consequências da quebra de 

confidencialidade, caso seja necessário;   

e) Os dados obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente para a finalidade prevista no 

protocolo; 

f) Os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o projeto vinculado. Todo e 

qualquer outro uso que venha a ser planejado, será objeto de novo projeto de pesquisa, que 

será submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. 

 

Local,_______ de __________________de 2017 

 

ASS. da pesquisadora 

MIRELLA CHAVES LARAGNOIT HESPANHOL 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde 

UNIFESP – Campus Baixada Santista 
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Apêndice C 

 

ENTREVISTA 

 

Identificação - Dados pessoais 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Endereço completo: ___________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

Unidade de atendimento/município: ______________________________________________ 

Idade: _____    Data de nascimento: ______________ Natural de _______________________ 

Sexo: Masculino (  ) Feminino (   ) 

Escolaridade: ________________________________ 

Estado civil: ________________________________ 

Raça: ______________________________________ 

Profissão: __________________________________ 

Situação de trabalho no momento do diagnóstico: ___________________________________ 

Situação atual: _______________________________________________________________ 

Renda: _____________________________________________________________________ 

Data de início dos sintomas: ____________________________________________________ 

Data de início do tratamento:____________________________________________________ 

GI-OMS. Descrição da incapacidade/deficiência no diagnóstico: 

____________________________________________________________________________ 

Modo de detecção: ____________________________________________________________ 

Forma clínica: ________________________________________________________________ 

Classificação operacional: _______________________________________________________ 

Observações (caso de hanseníase na família-contato; outras comorbidades): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Discorrer sobre as questões: 

Diga-me, conte-me... 

Durante a vida, como você cuidava da sua saúde?  

Frequenta algum serviço de saúde? 

Pensando no seu corpo…  
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O que não estava muito bem? 

Quais partes do corpo seriam seus problemas? 

Quando começou a perceber que estava com problemas de saúde? 

Pensando no seu dia-dia ... 

Quais eram seus problemas?  

O que você se via impedido de fazer ou participar? 

Qual foi o principal ou primeiro sintoma que o levou a buscar ajuda? 

Tal sinal e/ou sintoma tinha aparecido a quanto tempo? 

O que fez para resolver as questões relacionadas a sua saúde? 

Fez outras coisas além de procurar cuidados médicos? 

Quais lugares você foi? 

Você contava com o apoio de alguém? Quem? 

Pensando em sua trajetória ... 

Qual foi o primeiro serviço de saúde que você procurou? 

Quais foram os encaminhamentos feitos?  Eles resolveram seu problema? 

Quando você foi encaminhado para o serviço especializado e por quem? 

Como foi sua trajetória em busca do tratamento? 

Você conhecia alguém que tinha tido hanseníase?  

Havia casos na família, ou alguém próximo? 

Você sabia o que era hanseníase? 

Você já havia pensado na possibilidade dos seus problemas de saúde serem consequência da 

hanseníase? 

Quando você iniciou o tratamento da hanseníase você já apresentava incapacidades causadas 

pela hanseníase, estas tiveram alguma importância para que você buscasse atendimento de 

saúde? 

Quanto tempo demorou desde os primeiros sintomas até o diagnóstico e tratamento?  

No seu percurso de tratamento o que você identifica que pode ter dificultado seu diagnóstico?  

Como você se sentiu em relação ao percurso que fez de quando percebeu que estava doente até 

chegar ao diagnóstico e local especializado no tratamento da hanseníase? 

O que mudou na sua vida após o diagnóstico? 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 
 

 

 



149 

 

 
 

 

 


