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Mudanças ocorridas no portador de 
hanseníase após o diagnóstico 

Sabe-se que, ainda nos dias de hoje, os portadores de hanseníase vivenciam preconceitos terríveis. Esta pesquisa 
tem como objetivo identificar as mudanças ocorridas em indivíduos com hanseníase. Trata-se de um estudo descri-
tivo, com abordagem quantitativa, realizado com portadores de hanseníase moradores, residentes e atendidos pela 
Sociedade de Integração e Reabilitação da Pessoa Humana. Dentre os principais resultados observou-se que os por-
tadores de hanseníase sofrem modificações a todo o momento, principalmente em se tratando de mudanças físicas, 
como diminuição da visão, deformidade do rosto e aparecimento de feridas. Outros aspectos evidenciados foram às 
mudanças ocorridas nos sentimentos e emoções vividas após o diagnóstico. Os dados apontam a necessidade de po-
líticas públicas para melhorar a qualidade de vida de indivíduos com hansen em residências. 
Descritores: Hanseníase, Qualidade de vida, Relações familiares.

Even today carriers of Hansen’s disease experience undue prejudice. This research aims to identify the changes hap-
pened with individuals presenting Hansen disease. It is a descriptive and quantitative study, accomplished with Han-
sen disease inhabitants’ carriers, resident and assisted by the ‘Sociedade de Integração e Reabilitação da Pessoa Humana’. 
The main results showed that the Hansen disease carriers suffer modifications every moment, mainly physical ones, 
as impaired vision, deformity of the face and wounds. Other evidenced aspects were the changings occurred in the 
feelings and emotions lived after the diagnosis. The data point to the need of public politics to improve the quality of 
individuals’ life presenting Hansen disease in residences. 
Descriptors: Hansen’s disease, Quality of life, Family relations.

Es sabido que aún en los días actuales los portadores de lepra viven prejuicios terribles. Esta pesquisa tiene como 
objetivo identificar los cambios ocurridos en personas con lepra.  Se trata de un estudio descriptivo con abordaje 
cuantitativo desarrollado en moradores de la Sociedad de Integración y Rehabilitación de la Persona Humana. Entre 
los principales resultados se observó que los portadores de lepra sufren modificaciones todo el tiempo, principal-
mente cuando se trata de cambios físicos como la disminución de la visión, deformidad del rostro y aparecimientos 
de heridas. Otros aspectos vividos han sido los cambios ocurridos en los sentimientos y emociones vividas después 
del diagnóstico. Los datos apuntan la necesidad de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de personas con 
lepra moradores de las residencias.
Descriptores: Lepra, Calidad de vida, Relaciones familiares.
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INTRODUÇÃO

Ahanseníase é uma doença infecciosa e crônica degenerativa, 
com alto potencial incapacitante, que se detectada 

precocemente e tratada adequadamente, é passível de cura. Seu 
agente etiológico é o bacilo Microbacterium leprae1.

A vida da pessoa com hanseníase quando isolada afeta 
sua memória e todo seu psiquismo bem como o preconceito 
sofrido e suas perdas. Tudo isso a leva a criar um turbilhão 
de negatividade. Esses aspectos ressaltam componentes 
dramáticos que incluem: separação da família, internalização 
de signos preconceituosos, sentimento de inutilidade, 
desespero e a falta de esperança2.
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O apoio social recebido pelos pacientes com 
hanseníase antes do diagnóstico não é indicativo 
da disponibilidade de apoio após a confi rmação 
da doença. A hanseníase continua sendo mais 
temida do que outras doenças, inclusive fatais3.

Os estudos sobre efeitos da hanseníase 
após o diagnóstico mostram que há impacto 
emocional intenso e negativo, desencadeando 
atitudes de auto-estigmatização, o que perturba a 
integridade psicológica. A instabilidade emocional dos pacientes 
que realizam tratamento contra hanseníase desencadeia 
estado de crise, provocando tensão, modifi cações físicas, 
psicológicas e sociais, o que pode resultar na desestabilização 
do relacionamento familiar e social4.

Em outro estudo observou-se que a maioria dos portadores 
de hanseníase são pessoas de baixa condição socioeconômica e 
baixa escolaridade. Acresce-se a isto, o sofrimento das pessoas 
em tratamento, pois manifestam sensações de ansiedade, 
depressão, tristeza e nervosismo5. Preocupações e mudanças 
nas relações famíliares, com amigos, no emprego e a si próprio, 
também são evidentes6.

O objetivo desta pesquisa foi 
identifi car as mudanças ocorridas com 
os indivíduos portadores de hanseníase 
nas várias áreas de suas vidas, após o 
diagnóstico.

METODOLOGIA
O presente estudo tem abordagem 
quantitativa e descritiva e foi realizado 

com portadores de hanseníase residentes e atendidos pela 
Sociedade de Integração e Reabilitação da Pessoa Humana, 
(SIRPHA), localizado no bairro Nova Lima – Campo Grande/
MS. Esta é uma associação civil de natureza fi lantrópica e 
não governamental fundada em 05 de fevereiro de 1976. Sua 
formação se deu pela sensibilização de voluntários que não 
concordavam com as condições inadequadas vivenciadas por 
pessoas acometidas pelo “mal de Hansen”, os quais vinham 
para tratamento no Hospital São Julião, referência nacional 
em cuidados dermatológicos, e se instalavam próximo a 
este. Atualmente, entre outras propostas a SIRPHA oferece 
assistência e promoção social para idosos e portadores, com 

“PODE-SE PERCEBER 
MUDANÇAS APÓS O 

DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE 
EM 92% DOS PESQUISADOS, 

EM ESPECIAL SOLIDÃO E 
ANGUSTIA, DENTRE OUTROS”



Gregório ICC, Piccinin JMM, Palasson RR, Arantes SL. Mudanças ocorridas no portador de hanseníase após o diagnóstico 

Saúde Coletiva 2008;05 (23):147-51 149

doenças transmissíveis

prioridade àqueles que tiveram hanseníase, estendendo-se 
aos seus familiares.

A SIRPHA é uma instituição com 32 moradores, dentre eles 
30 são portadores de hanseníase. Constituíram a amostra do 
estudo 24 pessoas portadoras de hanseníase. Entre essas pessoas 
03 não aceitaram ser entrevistados e três não foram encontrados 
em seu domicílio. 

Aplicou-se questionário com perguntas fechadas na 
SIRPHA ou nos domicílios dessas pessoas ao redor da 
instituição. Isto após autorização da Sociedade e aprovação 
na Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB) sob o nº de protocolo nº 038 / 2006.

Conforme a resolução nº 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde, os entrevistados foram comunicados dos objetivos, 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo-
lhes garantido o anonimato, o sigilo, a liberdade de desistir da 
pesquisa em qualquer momento e, 
o livre acesso ao conteúdo.

Os dados tabulados foram 
dispostos em fi guras.

RESULTADOS
A faixa etária dos pesquisados foi 
de 32 a 87 anos de idade, sendo 
que 17 residem nos domicílios 
próximos a sede da instituição 
e sete na instituição. Quanto ao 
sexo 15 eram do sexo masculino 
e nove do sexo feminino, com 
tempo de residência acima de 
cinco anos chegando até 30 anos 
e somente um com menos de 
um ano de residência. Quanto 
a situação conjugal entre os 24 
portadores de hanseníase 12 
(45%) eram solteiros(as) entre os 
solteiros, nove do sexo masculino 
e três do sexo feminino, cinco 
(20%) casados(as), sete (29%) 
viúvos(as), e apenas um (4%) 
é separado. A faixa etária dos 
portadores de hanseníase solteiros 
estava entre 32 à 85 anos.

Dos entrevistados, 50% tem 
fi lhos e 50% não tiveram fi lhos 
(estes fi lhos residem com os 
pais) a maioria, ou seja, 67% são 
analfabetos e 33% possuem ensino fundamental incompleto, 
como se verifi ca no gráfi co 1.

Dos entrevistados 100% ganham apenas um salário mínimo 
por mês. Por isto não dispõe de condições de saírem da casa. 
Na instituição é fornecida alimentação e moradia para os 
portadores de haneníase, que em geral foram abandonados 
por suas famílias.

Dos portadores da doença, 79% disseram que ocorreu 
mudanças após o diagnóstico de hanseníase e 21% disseram 
que não ocorreu como visto no gráfico 2.

A tabela 1 mostra que as principais mudanças ocorridas foram: 
no relacionamento família/amigos e preconceito, seguido de 

Tabela 1. Mudanças ocorridas após o diagnóstico de 
hanseníase. Campo Grande, 2006.

13

11

7

Mudanças ocorridas
Mudanças no relacionamento família/ amigos

Vivenciou preconceito

Separação conjugal

Tabela 2. Sentimentos ocorridos após a descoberta da 
doença. Campo Grande, 2006.

11

9

7

7

7

7

4

Manifestações do paciente
Solidão

Angustia

Tristeza

Inutilidade

Raiva

Falta de esperança

Medo

Tabela 3. Mudanças físicas ocorridas após o diagnóstico 
da hanseníase. Campo Grande, 2006.

16

11

10

9

7

2

Manifestações do paciente
Diminuição da visão

Diminuição dos movimentos das mãos

Aparecimento de feridas

Diminuição dos movimentos dos pés

Perda de membros

Deformidade do rosto

Tabela 4. Indivíduos com hanseníase conforme 
atividades de lazer. Campo Grande, 2006.

19

18

13

10

9

8

Atividades
Assistir televisão

Ouvir música

Ir a igreja

Leitura

Visitar parentes / amigos

Ir a feira

Tabela 5. Mudanças ocorridas com relação sexualidade. 
Campo Grande, 2006.

3

3

2

2

1

Tipo de mudanças
Medo de transmissão

Dificuldade da aceitação do parceiro

Diminuição do desejo

Diminuição do prazer

Vergonha da nudez

“NESSE ESTUDO, 
DEMONSTROU-SE QUE 
ESSAS PESSOAS VIVEM 
DE FORMA PRECÁRIA E 

AS MUDANÇAS EM SUAS 
VIDAS ACOMPANHAM 

SUA TRAJETÓRIA 
DE FORMA BRUSCA. 
AO MESMO TEMPO 

SOFREM MODIFICAÇÕES 
A TODO INSTANTE, 

PRINCIPALMENTE EM SE 
TRATANDO DE MUDANÇAS 

FÍSICAS, SEGUIDAS 
DE SENTIMENTOS 
E EMOÇÕES APÓS 

O DIAGNÓSTICO DE 
HANSENÍASE”
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separação conjugal. Há possivelmente uma visão estigmatizante 
da rede social em que os mesmos se relacionam3.

Podem-se perceber mudanças após o diagnóstico de 
hanseníase em 92% dos pesquisados, em especial solidão e 
angustia, dentre outros, como visto na tabela 2.

Nos gráficos 4 e 5 verificou-se índices iguais quanto a 
receber ou não apoio de amigos e familiares. Assim, pode 
se inferir que pessoas com hanseníase sofrem impacto 
emocional intenso e negativo, desencadeando atitudes de 
auto-estigmatização, o que pode perturbar a integridade 
psicológica dos mesmos4.

Em se tratando de mudanças físicas a grande maioria dos 
pacientes sofreu algum grau de incapacidade física como se 
verifi ca no gráfi co 6 e na tabela 3. Dos pesquisados 87,5% 
tiveram segmentos afetados, com destaque para a visão afetada. 

Estudos estimam que existam cerca de 12 milhões de casos 
de Hansen no mundo e que entre estes 250 a 750 mil portadores 
tenham envolvimento ocular, com comprometimento dos 
anexos oculares ( cílios, pálpebras, sistema lacrimal, conjuntiva 
e o segmento anterior do olho )5.

Outros estudos mostram que os portadores de 
hanseníase tem baixas condições socioeconômicas e baixa 
escolaridade6,7. No estudo em questão 92% dependem de 
aposentadorias do governo e não exercem nenhuma outra 
atividade para fins financeiros como mostra o gráfico 7.

Os entrevistados, mesmo tendo uma série de alterações realizam 

Gráfi co 1. Grau de escolaridade dos entrevistados.
Campo Grande, 2006.

Gráfi co 2. Mudanças ocorridas após o diagnóstico de 
hanseníase. Campo Grande, 2006.

Gráfi co 3. Mudanças de sentimento após o diagnóstico. 
Campo Grande, 2006.

Gráfi co 4. Pacientes segundo apoio recebido dos amigos 
após o diagnóstico. Campo Grande, 2006.

Gráfi co 5. Pacientes segundo apoio da família. Campo 
Grande, 2006.

Gráfi co 6. Presença de mudanças físicas após o 
diagnóstico de hanseníase. Campo Grande, 2006.
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atividades de diversão e entretenimento. 
Apesar disto, as atividades colocadas 
como de lazer podem ser consideradas 
elementares, possivelmente dado a 
condição socioeconômica.  

Quanto a mudanças na sexualidade, 
observou-se que poucos tiveram 
mudanças como visto no gráfi co 8 e 
tabela 5. 

CONCLUSÃO
Após a análise dos resultados pode-se 
concluir que:

hanseníase relataram mudanças após o diagnóstico;

da visão, diminuição dos movimentos das mãos e dos pés, 
perda de membros, deformidade do rosto e aparecimento 
de feridas);

música, assistir televisão e ir a igreja), mesmo que elementares;

após a descoberta da doença;

masculino;.

são analfabetos;

renda a não ser da aposentadoria;

raiva e medo após o diagnóstico da doença.
Nesse estudo, demonstrou-se que essas pessoas vivem de 

forma precária e as mudanças em suas vidas acompanham 
sua trajetória de forma brusca. Ao mesmo tempo sofrem 
modificações a todo instante, principalmente em se tratando 
de mudanças físicas, seguidas de sentimentos e emoções 
após o diagnóstico de hanseníase.

Nesse sentido, observa-se que os portadores de hanseníase  
em residência vivem isolados de suas famílias e amigos, 
possivelmente pelo desconhecimento em relação à doença.

Esta pesquisa mostra a necessidade de políticas públicas 
voltadas a indivíduos com hanseníase em residências, no tocante 
a busca de melhoria de qualidade de vida, além de ações para 
maior interação familiar e social.


