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INTRODUÇÃO 

A hanseníase caracteriza-se como uma doença crônica, também conhecida como lepra, 

causada pelo bacilo de Hansen (Mycobacterium leprae) - bactéria que afeta principalmente a 

pele e os nervos periféricos. Pode também comprometer os vasos, glândulas e diversos órgãos 

internos1. O bacilo de Hansen é uma micobactéria neurotrópica, com predileção pelas células 

de Schwann, que envolvem os axônios dos nervos periféricos.  A doença pode ser transmitida 

por meio do convívio com doentes do tipo virshowiano ou dimorfo que ainda não foram 

diagnosticados ou que ainda não iniciaram o tratamento, pois esses indivíduos apresentam 

carga bacilar suficiente para a transmissão2. Essa transmissão ocorre pelas vias respiratórias - 

a porta de entrada principal para o bacilo, que é englobado por macrófagos alveolares e 

disseminado através do sangue. Contudo, além da inoculação pela mucosa nasal, admite-se 

que esse contágio possa ocorrer por meio da pele por soluções de continuidade 3.  

No período de incubação, os sintomas incluem lesões pálidas ou avermelhadas na pele, 

sensibilidade reduzida e dormência. A evolução é insidiosa, devido à demorada multiplicação 

do bacilo. Com o avanço da doença, os contagiados podem apresentar feridas na pele, necrose 

tecidual, perda de membros e comprometimento do sistema nervoso. Esses sintomas 

fragilizam o doente levando à ocorrência de determinados acidentes em razão da falta de 

sensibilidade, principalmente nos membros. Nesse estágio, a doença torna-se extremamente 

evidente, provocando repulsa e, até mesmo, agressividade nos cidadãos em geral, que tendem 

a se afastar dos doentes 4.  

A hanseníase possui tratamento definido e cura, e o diagnóstico precoce é muito 

importante, pois, uma vez infectado, o paciente torna-se transmissor. No entanto, esse 

conhecimento é bem recente e o desconhecimento tornou a doença muito temida e o portador 

estigmatizado. Para Garcia5, muitos desses valores acabaram por determinar como os 

hansenianos, ou leprosos, deveriam ser tratados e, a partir daí, foram segregados, isolados e 

carregaram consigo o estigma e o medo.  Ao longo de sua história, tanto a doença quanto o 

portador tornaram-se uma polêmica “permeada por valores socioculturais controversos”.  

Relatos históricos - principalmente vindos da Índia e da história hebraica - classificam 

a hanseníase como uma das doenças mais antigas da humanidade, e desde os tempos mais 

remotos, os portadores desta doença tornaram-se alvo de discriminação por causa de suas 

condições6. Por volta de 4300 a.C., no Egito, o rio Nilo era considerado o principal meio de 

transmissão da doença7. Também mencionada por Hipócrates, a lepra parece ter sido 

introduzida na Europa pelos hebreus após a diáspora.  



2 
 

 

 

 Nesta época, os portadores causavam horror por conta da aparência física, pois não 

eram tratados e eram tidos como imundos. De acordo com Santos et al8, “[...] lepra abrangia 

desde lesões por queimaduras até a sífilis, todas as doenças com sintomas comuns entre si, 

que, como a hanseníase, provocavam algum tipo de lesão cutânea [...]”.  A autora ressalta, 

ainda, que o desconhecimento acerca da doença, do modo de transmissão e da cura apavorava 

a população da época que a consideravam como uma praga. E para piorar a vida do doente, 

era uma praga visível. 

Tal exposição física, no Antigo Testamento, era uma forma de se conhecer o pecador e 

todos identificavam o doente como tal. A Igreja Católica o considerava um pecador que 

necessitava receber uma punição de Deus, desse modo, os doentes eram segregados. Tempos 

depois, a doença passou a ser vista como uma forma de purificação, oportunidade de 

aperfeiçoamento da alma: o sofrimento aperfeiçoa o homem, o sofrimento molda a alma, o 

sofrimento aproxima de Cristo, o doente participa da graça de Deus9. 

No século VI, a doença se espalhou com alta incidência e prevalência pelo continente 

europeu e no Oriente Médio. Em 585, no Concílio de Lyon foi decidido que os doentes 

deveriam ser isolados da população saudável. O doente também era obrigado a usar roupas 

características e tocar um sino ou matraca para avisar que se aproximava dos sadios 10. 

Para Mesquita Filho e Gomes 11, o estigma produz um descrédito intenso na vida de 

um indivíduo ao estabelecer uma relação com  outros indivíduos de maneira impessoal que 

despersonaliza o estigmatizado. O doente mantém sua consciência e vitalidade, porém, o 

sofrimento maior é na vida social. O doente não é uma pessoa normal e, por estar fora dos 

padrões considerados adequados, sofre preconceito e normalmente é rejeitado, sendo vítima 

de um processo no qual o preconceito distorce a saúde, a vida social, o status socioeconômico, 

a qualidade de vida e tem como resultado a vergonha, a baixa autoestima, a discriminação, a 

separação familiar, o desemprego e sentimentos de impotência. 

O interesse pela hanseníase, sua etiologia e seu tratamento apenas foi evidenciado na 

Europa por volta dos séculos XVI e XVII, com a criação dos primeiros leprosários: pequenos 

hospitais destinados a abrigar os hansênicos 12. Na “Conferência sobre a Lepra” (Berlim, 

outubro de 1897) foram apresentadas a situação da doença e as novas descobertas, como a 

identificação da forma tuberculosa, virchoviana e a descoberta do bacilo por Hansen 13.  

No final do século XVII, a hanseníase estava extinta na Europa, devido a melhorias na 

qualidade de vida, incluindo alimentação e higiene, assim como pelo rompimento das relações 

com o lado oriental 14. Uma nova denominação foi adotada, então, com o intuito de diminuir o 
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estigma que acompanha a doença desde a Antiguidade. O termo “lepra” foi substituído por 

hanseníase, em homenagem a Gerhard Armauer Hansen (1841-1912), médico norueguês que 

descobriu, em 1873, o agente causador da infecção.  No Brasil, somente no ano de 1975, o 

Ministério da Saúde do Brasil, através do Decreto n. 76.078 de 04/08/1975, (publicado no 

Diário Oficial da União DOU, de 05/08/1975) adotou o termo hanseníase em 29 de março 

pela Lei federal número 9.010. Tornou-se assim, obrigatório o uso da terminologia hanseníase 

em substituição ao termo “lepra”15. 

O processo de colonização brasileiro foi grande promotor da entrada da doença no 

país. No século XVIII, foram criadas as “Sociedades Protetoras dos Lázaros” assim como as 

pensões de isolamento. Já no século XIX, foram propostas medidas para combater a doença 

crescente na população e então casas afastadas do centro da cidade foram criadas, a fim de 

isolar os hansênicos7. Anos depois, em 1912, ficou estabelecido, no I Congresso Sul 

Americano de Dermatologia e Sifiligrafia, que o doente deveria ser isolado em hospitais 

colônia, como forma humanitária de tratar a doença, sendo criados abrigos para doentes em 

todos os estados do país16. 

As famílias dos doentes costumavam construir pequenas casas, ou quartos separados, 

onde estes pudessem permanecer longe do convívio familiar. Os doentes recebiam as 

refeições, roupas, medicação entre outros, de modo que não saíssem do seu espaço, e 

colocassem em risco, os demais familiares e as pessoas da comunidade17. Esse fato evidencia 

o estigma para com o hansênico dentro do ambiente familiar, o qual, embasado em uma 

história de exclusão desde os tempos remotos e em políticas públicas autoritárias para tratar a 

doença, estendeu-se para outras esferas da vida dos doentes e ao longo da história do país. 

Após 1930, a política de controle da doença, era, sobretudo, através da construção de 

leprosários nas diversas unidades da federação16. O primeiro lazareto criado para abrigar os 

pacientes atingidos pela hanseníase foi o Hospital dos Lázaros do Rio de Janeiro, atual 

Hospital Frei Antônio, localizado em São Cristóvão18. 

De acordo com Costa19, na década de 1960 o Decreto nº 968, de 7 de maio de 1962, 

estabeleceu normas técnicas que ajudariam a combater a doença. Tais normas incluíam 

pesquisas, pessoal técnico em educação, levantamentos estatísticos sobre a doença e 

identificação de novos, tratamento, assistência e mudanças na forma do isolamento.  Como 

apontado anteriormente, na década de 1970, mudou-se o nome para hanseníase numa tentativa 

de minimizar e combater o estigma e igualar esta doença a outras.  
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Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que o Brasil ocupa o 

segundo lugar em números absolutos de casos de hanseníase no mundo, ficando atrás apenas 

da Índia, Entre 2007- 2009, a hanseníase distribuía-se, principalmente, nos estados do Mato 

Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Rondônia e Bahia, enquanto que no período de 

2011 a 2013, a endemia era mais presente na região central, no Norte e Nordeste. Em 2014, o 

país apresentou 31.064 casos novos, sendo 2.341 registrados em crianças. No mesmo ano, o 

coeficiente de detecção geral foi de 15,37 casos por 100 mil habitantes, valor considerado 

alto, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde (MS)20.  Após os anos 2000, os agentes 

comunitários em saúde (ACS), auxiliares de enfermagem da rede básica e as unidades de 

atendimento em hanseníase tornaram-se responsáveis por identificar surtos reacionais, 

encaminhamento de diagnóstico e tratamento, principalmente para prevenir incapacidades. 

“No Brasil, a proporção da população coberta pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), que era de 6,55% em 1998, passou para 32,05% em 2002, alcançando 

aproximadamente 40% em 2004 e 56,37% em 2013 (BRASIL, 2002b). Essa evolução 

reflete um aumento em torno de 800% no período, considerando que a cobertura de 

2013 é de oito vezes a identificada em 1998. A criação da ESF foi de grande 

importância na implantação das Ações de Controle da Hanseníase (ACH) na Atenção 

Básica, além de ter facilitado o acesso à assistência e aos medicamentos gratuitos e 

agregado aos avanços científicos na área.” 19
 

 

De acordo com Costa “[...] O tratamento encontrava nova perspectiva, o paciente 

passaria a ter um tempo mais curto de tratamento”19.  Dentre as ações de Políticas Públicas de 

Saúde para controlar a doença e auxiliar no diagnóstico precoce, o acompanhamento da 

evolução de casos passou a ser realizado pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). 

No entanto, em 2009, pesquisa realizada em Pouso Alegre e Poços de Caldas, apontou que 

114 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em 29 unidades de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) não tinham conhecimento suficiente da doença para informar a comunidade11. 

Em 2006, o governo propôs o Pacto pela Vida, e estabeleceu, baseado no que 

preconiza a OMS, a meta específica de um caso por 10.000 habitantes21. Apesar da grande 

incidência da doença, entre os anos de 2007 e 2017, o país registrou queda de 37,1% no 

número de casos novos. Em 2007 havia 21,19 casos por 100 mil habitantes e em 2016 a taxa 

diminuiu para 12,29 casos por 100 mil habitantes. Essa redução deve-se a campanhas de 

alerta e prevenção realizadas principalmente nos estados endêmicos no país- Mato Grosso, 

Maranhão e Pará- por esforços conjuntos entre União, estados, municípios.  Além disso, o 

país adotou a distribuição de remédios gratuitamente, o tratamento pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a instituição de dias destinados à doença, sendo eles o Dia do Hanseniano, o 

Dia Mundial do Combate à Hanseníase e o Dia Estadual de Combate a Hanseníase como 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42423-ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-incentivar-diagnostico-precoce-e-busca-ativa-de-casos-de-hanseniase
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formas de reduzir os casos da doença22.  Como vemos o esforço se concentra na Atenção 

Básica e em campanhas pontuais através dos meios de comunicação.  

Em face das várias especificidades, consequências e condições da doença, como 

apontado no texto acima, justifica-se a pesquisa proposta cujas descobertas poderão contribuir 

para que em futuro próximo não seja mais necessário que os doentes sofram por mutilações, 

discriminação, exclusão, isolamento e preconceito, sofrimentos desnecessários uma vez que a 

doença tem tratamento e cura.   

 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo longitudinal, de caráter analítico, prospectivo, com abordagem de análise 

quanti-qualitativa, para avaliar o conhecimento acerca da hanseníase entre a população de 

uma cidade. Para isso, foram aplicados dois tipos de formulários: um destinado aos pacientes 

portadores da doença atendidos pelo serviço de dermatologia de um hospital, e outro 

direcionado aos indivíduos atendidos em ambulatórios de outras especialidades que 

aguardavam nas salas de espera do referido hospital. 

O questionário da população geral continha perguntas de múltipla escolha, 

relacionadas ao conhecimento ou não dos termos hanseníase e lepra, noções de transmissão e 

tratamento da doença, postura frente a um portador e conhecimento das campanhas de 

prevenção do Governo. Já o aplicado aos portadores da hanseníase englobava perguntas sobre 

o conhecimento da doença antes do diagnóstico, reação à descoberta e presença de 

preconceito para com a doença ou não. Os dados obtidos foram tabulados, analisados e 

discutidos por meio de literatura relacionada ao tema. 

  A pesquisa foi desenvolvida no campus sede do Centro Universitário Padre Albino, 

no período de março de 2017 a março de 2018. 

        Participaram da pesquisa, ao todo, 115 indivíduos, os quais, atendendo à Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde23, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo-lhes o anonimato e a confidencialidade dos dados. 

 

 RESULTADO E DISCUSSÃO  

Participaram do estudo 115 pessoas, sendo destas 24 indivíduos correspondentes aos 

hansênicos atendidos no ambulatório de dermatologia de um hospital e 91 pessoas que se 

encontravam nas salas de espera dos ambulatórios de outras especialidades do hospital 
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referido. Dentre os participantes, 58 (50,4%) eram mulheres, sendo 7  hansênicas,  e 57 

(49,6%) eram homens, dos quais 17 eram portadores da doença. A realidade de incidência da 

doença na população dessa cidade assemelha-se à demonstrada pelos relatórios 

epidemiológicos do país24 de detecção de novos casos de hanseníase, que apontam a maior 

incidência de hanseníase em homens. Os gráficos abaixo mostram os dados encontrados na 

amostra total analisada: 

Gráfico 1: Faixa etária dos entrevistados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores. 

 

Em relação à faixa etária, no grupo da população não-hansênica observa-se idades 

variando de 18 a 71 anos, com predomínio de faixas etárias mais jovens entre 18-20 anos (33 

pessoas) e 21-30 anos (27 pessoas). Entre os hansênicos, a faixa etária esteve compreendida 

entre 31 e 90 anos, com predomínio das idades entre 51 e 60 anos (10 pessoas).  Estes dados 

confirmam aqueles divulgados pelo governo detectando maior número de casos entre maiores 

de 60 anos ou mais22.  

 
Gráfico 2: Escolaridade dos entrevistados 

 
Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores. 

 

Quanto ao grau de escolaridade, observa-se que a maior parte da população 

entrevistada, e estes estão entre os não hansenianos, concluiu o ensino médio, no total 53 

pessoas ou 58,24%, 11 deles (12,08%) concluíram o ensino fundamental e 11 (12,08%) 

também não o concluíram. Quanto aos hansenianos, a maioria não concluiu o ensino 

fundamental, contabilizando 15 pessoas ou 62,5% do total de hansenianos, somados àqueles 
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que concluíram o ensino fundamental somam 20 ou 83,33% e dos infectados apenas um deles 

ou 16,67% concluiu o ensino médio.  

Este dado confirma pesquisa de outros autores que verificaram tratar-se de uma 

tendência, portadores de hanseníase tem origem em classe menos favorecida, com menor 

nível de escolaridade. Segundo os autores, esta condição os expõe a déficits de imunidade, 

menor compreensão de como prevenir-se para evitar a doença e até mesmo compreendê-la,  

devido aos termos mais técnicos ou complexos usados pelos profissionais e na sua 

simplicidade envergonhar-se de perguntar quando não entender 25.   

Gráfico 3: Conhecimento do termo “hanseníase”              Gráfico 4:  Conhecimento do termo “lepra”   

  
Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores.        Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores. 
 

Os Gráficos 3 e 4 permitem observar que dentre a população não-hansênica (91 

pessoas), 13 delas ou 14,3% conheciam apenas o significado do termo lepra, 8 pessoas, ou 

8,8%, apenas o termo hanseníase e 59 indivíduos, ou 64,8%, conheciam os dois temos. Já 

entre os hansênicos (24 pessoas), duas (2) delas, ou 8,3%, conheciam apenas o termo 

hanseníase, oito (8) delas, ou 33,3%, apenas o termo lepra; três (3) delas, ou 12,5%, 

conheciam ambos os termos e 11 pessoas, ou 45,8%, não conheciam nenhum dos dois.  

Pode-se observar, também, que 47,6% (33,3% hansênicos e 14,3% não-hansênicos) 

dos entrevistados não têm conhecimento da terminologia oficial, mostrando as dificuldades 

em relação às informações pelos meios de divulgação, já que o termo hanseníase é obrigatório 

há longa data. Além disso, revela a falta de conhecimento acerca de todas as suas implicações 

(transmissão, tratamento, redução da caracterização histórica da doença), haja vista, não 

conhecer a terminologia da doença, torna-se impossível conhecer suas implicações e 

consequências. Por fim, percebe-se que muitas pessoas não têm o conhecimento de que 

hanseníase e lepra são a mesma doença e, ao descobrirem, passam a estigmatizar o doente, 

pois associam a doença às mutilações que ocorriam no passado, quando não existia tratamento 

e lepra ainda era o principal termo utilizado 26. 
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Gráfico 5: Conhecimento dos entrevistados das campanhas governamentais 

 
Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores. 

 

 Dos entrevistados, 26,1%, sendo 74,7% (68 pessoas) dos hansênicos e 70,8% (17 

pessoas) dos não hansênicos não tinham conhecimento acerca da existência de campanhas 

governamentais de prevenção e conscientização da hanseníase, reflexo da divulgação falha 

das iniciativas em favor da redução do estigma histórico da doença.  O percentual 

significativo de desconhecimento das campanhas permite inferir a ineficácia das mesmas quer 

pelo tipo de campanha, quer pelos meios utilizados para a divulgação. 

 

Gráfico 6: Possibilidade de conviver com hansênicos e ainda manter-se saudável 

 
Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores 
 

Quando questionados sobre a possibilidade de conviver com um doente e ainda assim 

não ocorrer a transmissão da doença, 52,17% de toda a amostra, incluindo hansênicos e não-

hansênicos, acreditam não ser possível, enquanto 45,21% responderam ser possível a 

convivência mantendo-se saudável. Esse fato demonstra que quase metade dos entrevistados 

(45,21%) não conhece, por completo, o modo de transmissão da doença, uma vez que é 

possível conviver com um portador e continuar saudável3. Ou seja, no Gráfico 2, no qual se 

observa o nível de escolaridade dos entrevistados, os dados apontam para uma maioria com 

ensino médio, no entanto, esta média escolaridade também não garante que o conhecimento 

acerca da doença seja esclarecedor o suficiente para que não surja preconceito contra o doente 

e convivência possível sem infectar-se. 
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Uma das questões presentes em ambos os questionários fazia menção à reação dos 

indivíduos entrevistados ao saber do diagnóstico de hanseníase. Os entrevistados 

demonstraram algum tipo de sentimento negativo, o que ficou evidente ao analisarmos o 

número de hansênicos que não contaram sobre o seu diagnóstico para ninguém ou contaram 

apenas para pessoas de confiança (membros da família), correspondendo a 54,2% do total. O 

que permite inferir que não se sentem seguros o suficiente para expor sua condição para 

outros uma vez que, presumem sofrer preconceito e/ou discriminação. Para Figueiredo27, os 

indivíduos hansênicos são retraídos e ocultam seu corpo para esconder a doença e não serem 

rejeitados, abandonados e isolados da vida em sociedade.   

 

Gráfico 7 : Existência de preconceito relacionado à doença. 

 
Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores. 

  

É preciso destacar, ainda, que dentre os não-hansênicos, 72,5% (66 pessoas) 

responderam acreditar que seriam alvo de algum tipo de preconceito se diagnosticados com a 

doença. Já entre os hansênicos entrevistados 58,33% (14 pessoas) afirmaram já ter sofrido 

algum tipo de preconceito por conta do diagnóstico da doença. Por esses dados, percebe-se 

que este preconceito é notadamente menor do que se esperava, já que a porcentagem de 

portadores que já vivenciaram o preconceito é significativamente menor do que a da 

população que presume sofrer exclusão e/ou discriminação por preconceito. 

Por fim, dos 58,33% dos entrevistados hansênicos (14 pessoas) que passaram por 

situações de preconceito evidente motivado pela doença, 26,6% afirmaram que o preconceito 

vivido influenciou, de alguma forma, na sua busca por tratamento médico. Para alguns 

positivamente, na busca por diagnóstico precoce, e para outros na demora pela busca do 

diagnóstico, temendo as possíveis repercussões. 
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Gráfico 8:  Reação ao descobrir a doença 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: questionários aplicados pelos pesquisadores. 
 

É possível observar que a maioria dos hansênicos (41,66%) contou apenas para a 

família o diagnóstico e, 21,97% da população afirmaram que comunicaria apenas a família, 

caso fosse diagnosticada com a doença. Desse modo, percebemos que a família exerce um 

papel fundamental no processo da descoberta e tratamento da doença, responsável por causar 

grande sofrimento no doente. Contudo, algumas pessoas sofrem preconceito dentro da própria 

família, motivado pela falta de esclarecimento acerca da hanseníase e seu modo de 

transmissão, como ficou evidenciado no Gráfico 6 (Possibilidade de conviver com a doença e 

manter-se saudável). Assim, é importante destacar a necessidade de ações em saúde 

direcionadas também à família e não só ao doente, já que esta consiste em uma base 

imprescindível de apoio no processo de tratamento da enfermidade, alvo de tanto estigma e 

preconceito. 

Em meio a entrevista, a maior parte da população (70,32%) revelou que, caso 

desconfiasse ser um portador de hanseníase, primeiramente procuraria um médico para avaliar 

os sintomas e revelar o diagnóstico. Ao serem questionados do motivo para essa escolha, 

revelaram medo dos sintomas tardios da doença, como deformidades e mutilações, e desse 

modo, prefeririam iniciar o tratamento o mais rápido possível, a fim de evitar complicações. 

Esse medo se deve tanto ao estigma histórico da doença, quanto ao receio do preconceito por 

parte da sociedade. Por isso, preferem tratar a enfermidade antes que ela progrida para sinais 

visíveis.  Portanto, descobriu-se que o receio da doença que poderia retardar a busca por 

tratamento não se confirmou, um dado significativo de que estamos no caminho para um novo 

momento no combate tanto à doença quanto ao preconceito, uma vez que uma condição é 

pressuposto da existência da outra. 

  

CONCLUSÃO 
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 O tema abordado no presente trabalho, a hanseníase, traz em si um encargo inerente, 

de modo a ser impossível abordá-lo sem citar o estigma e o preconceito que há séculos 

acompanham a doença. 

 Os sinais corporais que são inerentes à doença são estigmatizantes como vimos e  

pode-se dizer que o estigma decorre do preconceito, pois, através de ideias pré-concebidas, 

conceitos e crenças já enraizados no inconsciente coletivo, é que se forma o estigma – um 

rótulo ou marca sobre os pertencentes a uma determinada categoria. Consequentemente, 

temos a discriminação pela sociedade, o autoisolamento dos atingidos pelo estigma e a 

resistência da população em aceitar novos conceitos que rompam com esses “pré-conceitos”.  

   Em relação à hanseníase, as representações que permanecem no imaginário popular 

acerca da doença são aquelas ligadas à mutilação as quais os atingidos pela doença eram 

submetidos e o horror que causavam, sendo excluídos do convívio social. Assim, soma-se às 

lesões o medo do isolamento, transformando o paciente em uma pessoa marcada socialmente 

e isenta de identidade social.  

 Muitos casos de hanseníase em nosso país ainda são detectados tardiamente, o que 

ocasiona sequelas e incapacidades, principais responsáveis pelo estigma e preconceito, que 

somadas à exclusão, ao medo e à discriminação, rodeadas de histórias e preconceitos desde a 

Antiguidade enraizados na construção social da hanseníase, são fatores que dificultam o 

portador no enfrentamento da doença e no convívio com os demais. Logo, é necessário 

resgatar, nos hansênicos, a autoestima, recuperar seus vínculos e reintegrá-los à sociedade. 

 Os dados da pesquisa mostraram que a busca por tratamento para a doença não tem 

sido reduzida, reflexo de uma sociedade com mais acesso à saúde e consciência das medidas 

de prevenção de agravos. Além disso, o conhecimento de que a doença pode alcançar a cura 

reduzindo suas sequelas motiva, juntamente com o medo das marcas estigmatizadas, a busca 

precoce pelo tratamento daqueles que foram diagnosticados ou que têm suspeita da doença. 

Ressalte-se que a escolaridade não garante o conhecimento necessário conforme observado 

nos dados.  

 Acredita-se que para atingir os objetivos de analisar o estigma da hanseníase sob a 

perspectiva da população da cidade de Catanduva-SP, entre hansênicos e não-hansênicos, e 

sua percepção sobre a existência do preconceito, investigar o conhecimento acerca da doença 

e a forma como esse preconceito afeta a participação social e a procura por diagnóstico e 

tratamento seja fundamental o cuidado por parte dos profissionais de saúde, esclarecendo 

características da doença e buscando difundir o conhecimento sobre ela como formas de 
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reduzir o preconceito histórico. Urgente é a intensificação das campanhas governamentais de 

divulgação e de prevenção da hanseníase, uma vez que, apenas com o conhecimento mais 

amplo de todos será possível reduzir e, até mesmo, eliminar por completo o estigma histórico 

da doença. 

REFERÊNCIAS  

1 Ponte K M A, Guimarães F R X N. Hanseníase: a realidade do ser adolescente. Rev bras 

enferm. [online]. 2005. 58(3) 296:301. [Acesso em: 23 abr 2017]. Disponível em: < 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672005000300008>   

2 Santos A, Castro  D,  Falqueto A. Fatores de risco para transmissão da Hanseníase. Rev bras 

enferm. [online]. Brasília Nov. 2008. 61(esp.)738:43.[Acesso em: 23 abr 2017]. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v61nspe/a14v61esp.pdf> 

3 Azulay R. Dermatologia. 3ª ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan;  2000. 

4 Matos  H, Duppre  N, Alvim M, Vieira L, Sarno  E, Struchiner  C. Epidemiologia da 

hanseníase em coorte de contatos intradomiciliares no Rio de Janeiro (1987-1991). 3ª ed. 

Cadernos de Saúde Pública.1999. 15.533:42.  

5 Garcia, J R L. Entre a "loucura" e a hanseníase: interfaces históricas das práticas e políticas 

instituídas. Hansen Int. 1991. 26.14:22. 

6 Queiroz M S, Puntel M A. A endemia hansênica: uma perspectiva multidisciplinar. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 1997.  

7  Medeiros H. Da exclusão à exposição: narrativas expográficas do Memorial do Hospital 

Colônia Itapuã - RS. Canoas, n.28, dez. 2017. 111:22. [Acesso em: 22 dez 2017]. Disponível 

em <http://www.revistas.unilsalle.edu.br/index.php/Mouseion>  

8 Santos F A, Grzyb K, Santos M B A, Costa S M , Gaio T O, Sanches, L C. A história da 

hanseníase: o impacto biológico e social. XIV ENEP. Encontro de bioética do Paraná – 

Vulnerabilidades: pelo cuidado e defesa da vida em situações de maior vulnerabilidade. 

Curitiba, 02 e 03 out.2017. Anais. 31:4. [Acesso em 22 nov 2017]. Disponivel em: < 

https://faculdadespequenoprincipe.edu.br/enepe/edicao/enepe-2010/#destaques> 

9 Nunes E D. Sobre a sociologia da saúde. São Paulo: Hucitec, 1999. 

10 Queiroz M. A endemia hansênica: uma perspectiva multidisciplinar. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 1997. 

11 Mesquita Filho, M, Gomes, C F L. Preconceito e conhecimento sobre hanseníase: a 

situação do agente comunitário de saúde. Rev Bioet. Centro Universitário São Camilo, 2014.  

8(2)153:60. 

12 Cunha A. Hanseníase: uma história de um problema de saúde pública. 2018. [Acesso em: 

28 abr 2018].  Disponível em: <https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/337> 



13 
 

 

 

13 Barcelos, A H F, Borges, V. T. Segregar para curar? A experiência do Hospital Colônia 

Itapuã.  Boletim da Saúde. 1999. 14.143:58. Acesso em 22jul.2017. Disponível em: 

<http://www.acidadeinventada.com.br/static/files/administration-office/segregar-para-curar-

artigo.pdf>  

14 Opromolla, D V A, Bacarelli, R. Prevenção de incapacidades e reabilitação em hanseníase. 

Bauru, 2003. [Acesso em 22 ago 2017]. Disponível em: 

<http://hansen.bvs.ilsl.br/textoc/livros/OPROMOLLA_DILTOR_prevencao/pre_textuais/PDF

/pre_textuais.pdf> 

15 Femina LL, Soler ACP, Nardi SMT, Paschoal V D. Lepra para hanseníase: a visão do 

portador sobre a mudança de terminologia. Hansen. Int. 2007; 32 (1): 37-48.    [Acesso em: 

22 ago 2017] Disponivel em: <http://www.ilsl.br/revista/imageBank/302-863-1-PB.pdf> 

16 Damasco M S. História e memória da hanseníase no Brasil do século XX: o olhar e a voz 

do paciente. Monografia (Graduação em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro, 2005. [Acesso em: 14 mai 2017]. Disponível em: 

<http://historiaecultura.pro.br/cienciaepreconceito/producao/monomdamasco.pdf>  

17 Borestein, M, Padilha, M, Costa, E, Gregório, V, Koerich, A, Ribas, D. Hanseníase: 

Estigma e preconceito vivenciados por pessoas institucionalizadas em Santa Catarina (1940-

1960). Rev bras enferm. 2008. 61. 708:712.  [ Acesso em 20 jul 2017]. Disponível em:  

<http://www.redalyc.org/html/2670/267019602009>  

18 Souza, A. História da lepra no Brasil – Período Republicano (1890-1952). Rio de Janeiro: 

Departamento de Imprensa Nacional, 1956.  

19 Costa, F F, Calvo, M C M. Avaliação da implantação da Estratégia Saúde da Família em 

Santa Catarina em 2004 e 2008. Rev bras epidemiol. 17(2)557:570.  

20 Gomes, F B F. Indicadores epidemiológicos da hanseníase e sua relação com a cobertura 

da estratégia saúde da família e o índice de desenvolvimento humano em Minas Gerais. 

Período: 1998-2013. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem (UFMG). Belo 

Horizonte. 2016. [Acesso em 16 abr 2017].  Disponível em:  

<http://www.enf.ufmg.br/pos/defesas/872M.PDF >  

21 BRASIL. Ministério da saúde. Pacto pela Saúde. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 

2006 - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Brasília 

(Brasil): Ministério da Saúde; 2006. [Acesso em 10 jul 2017]. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html> 

22 BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde lança campanha para incentivar 

diagnóstico precoce e busca ativa de casos de Hanseníase. [Acesso em 10 jul 2017]. 

Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42423-ministerio-da-

saude-lanca-campanha-para-incentivar-diagnostico-precoce-e-busca-ativa-de-casos-de-

hanseniase%20> 

23 BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196, de 10 de 

outubro de 1996: Diretrizes e Normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos. Brasília, DF; 1996. [Acesso em: 11 jul 2017].  Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1996/res0196_10_10_1996.html> 

http://www.acidadeinventada.com.br/static/files/administration-office/segregar-para-curar-artigo.pdf
http://www.acidadeinventada.com.br/static/files/administration-office/segregar-para-curar-artigo.pdf
http://www.redalyc.org/html/2670/267019602009%3e
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42423-ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-incentivar-diagnostico-precoce-e-busca-ativa-de-casos-de-hanseniase
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42423-ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-incentivar-diagnostico-precoce-e-busca-ativa-de-casos-de-hanseniase
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42423-ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-incentivar-diagnostico-precoce-e-busca-ativa-de-casos-de-hanseniase


14 
 

 

 

24 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em saúde: situação epidemiológica 

da hanseníase no Brasil. 2008.  [Acesso em 11 jul. 2017]. Disponível em:  

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivo/pdf/boletim_novembro.pdf> 

25 Garcia, J R L, Macário, D, Ruiz, R, Siqueira, L M S, Cara, M R G. Considerações 

psicossociais sobre a pessoa portadora de hanseníase. [Acesso em 08 mai 2017].  Disponível 

em: <http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/han-18522>               

26 Santos, H D B. Hanseníase e Preconceito: uma relação intrínseca? Rio de Janeiro: 2006. 

[Acesso em: 16 mai 2017].  Disponível em: 

<http://www.hlog.epsjv.fiocruz.br/upload/monografia/51.pdf>  

27 Figueiredo, A P P. Hanseníase: do isolamento familiar ao social. Gurupi - TO, 2012. 

[Acesso em 28 set. 2017]. Disponível em: 

<http://www.morhan.org.br/views/upload/MonoAndreia.pdf> 
 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivo/pdf/boletim_novembro.pdf
http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/resource/pt/han-18522
http://www.hlog.epsjv.fiocruz.br/upload/monografia/51.pdf
http://www.morhan.org.br/views/upload/MonoAndreia.pdf

