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Resumo: Objetivo: descrever as principais memórias e sentimentos de “ex-portadores” de hanseníase residentes em um antigo
“leprosário” localizado na região metropolitana do município de Belém, Estado do Pará. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo
e exploratório, com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas em profundidade, no período de
setembro a outubro de 2016, tendo como amostra de convivência onze (ex) portadores de hanseníase. A análise dos dados foi feita
com base na análise de conteúdo de Bardin. Resultados: Emergiram três categorias: do medo à exclusão social: sentimentos diante
descoberta da doença; o discurso do medo: isolamento compulsório e segregação familiar; Fantasmas do passado no presente:
marcas sociais da doença. Considerações finais: As percepções acerca da doença evidenciam que marcas do passado ainda refletem
no cotidiano social. As conotações negativas associadas à doença reforçam o preconceito e o estigma social, geram intensos abalos
psíquicos e promovem constantes isolamentos sociais.
Descritores: Hanseníase; Abrigo; Percepção; Estigma Social.
THE MAIN MEMORIES AND FEELINGS OF EX –LEPROSY LIVING IN AN ANCIENT LEPROSARIUM
Objective: Describe the main memories and feelings of ex –leprosy living in an ancient leprosarium located in the metropolitan
region of Belém, State of Pará. Methodology: It is a descriptive and exploratory study with a qualitative approach. The data were
collected through in-depth interviews, in the period from September to October of 2016, having as sample of coexistence, eleven
ex-leprosy. The analysis of the data was made based content analysis of Bardin. Results: three categories emerged: From fear
to social exclusion: feelings on the discovery of the disease; The discourse of fear: compulsory isolation and family segregation;
Ghosts of the past in the present: social marks of disease. Conclusion: the perceptions about the disease show that marks of
the past still reflect in social everyday life. The negative connotations associated with the disease reinforce prejudice and social
stigma, generate intense psychic upsets and promote constant social isolation.
Descriptors: Leprosy; Shelter; Perceptions; Social Stigma.
MARCAS DEL PASADO: MEMORIAS Y SENTIMIENTOS DE (EX) PORTADORES DE LEPRA RESIDENTES
EN UN ANTIGUO “LEPROSARIO”
Objetivo: describir las principales memorias y sentimientos de “ex portadores” de lepra residentes en un antiguo “leprosario”
ubicado en la región metropolitana del municipio de Belém, Estado de Pará. Metodología: Se trata de un estudio descriptivo y
exploratorio, con enfoque cualitativo. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas en profundidad, en el período de
septiembre a octubre de 2016, con una muestra de convivencia once (ex) portadores de lepra. El análisis de los datos se basó
en el análisis de contenido de Bardin. Resultados: Han surgido tres categorias: del miedo a la exclusión social: sentimientos ante
descubrimiento de la enfermedad; El discurso del miedo: aislamiento obligatorio y segregación familiar; Fantasmas del pasado
en el presente: marcas sociales de la enfermedad. Conclusión: las percepciones acerca de la enfermedad evidencian que las
marcas del pasado todavía reflejan en el cotidiano social. Las connotaciones negativas asociadas a la enfermedad refuerzan el
prejuicio y el estigma social, generan intensos sacudones psíquicos y promueven constantes aislamientos sociales.
Descriptores: Lepra; Abrigo; Percepción; Estigma Social.
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Considera-se saturada a coleta de dados quando nenhum
novo elemento é encontrado e o acréscimo de novas informações torna-se desnecessária, pois não altera a compreensão do fenômeno estudado e dessa forma o pesquisador
deve explicitar os fatores por ele identificados como envolvidos na gênese da configuração teórica que apresenta.
Portanto, trata-se de um critério que permite estabelecer
a validade de um conjunto de dados (6-7).
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mesmo se afastava da gente, por que naquele tempo não tinha
momento.
cura”. (E07)

RESULTADOS
O discurso do medo: isolamento
compulsório e segregação familiar
1) Caracterização
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discursos que oparticipantes
isolamento compulpesquisa
sório, foi a principal estratégia adota pelo governo a fim de
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principais
aflições dos sujeitos acometidos pela doença.
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a rejeição,
mas minha
mãe tinha
medo de mim”.
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acadêmicos,
12% auxiliares
de serviços
partir
de hoje não
lavo
mais sua roupa”.
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a
UTI
é
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.
profissionais
preparo
técnico
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momento que eu saí da minha família eu dormi e eu vim acordar
Quando questionados sobre o recebimento de
aqui, perdi totalmente o laço com eles”. (E07)
orientações em relação aos dispositivos invasivos: 65% dos
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Fantasmas do passado no presente:
um técnico de enfermagem, um psicólogo e um profissional
marcas sociais da doença
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Nessa categoria destacam-se as questões emocionais
Os que responderam de forma completa demonstravam
relacionadas ao medo, sentimento de inutilidade, e limitamelhor entendimento sobre as funções de cada dispositivo
ções nas atividades de vida diária.
e mostraram-se mais compreensivos sobre a necessidade
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as
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e desconhecidas,
alémda
dahanseníase
criticidade do
Brasil
ampliaram
ainda
mais
o
escopo
do
estigma
do
imaquadro clínico do paciente, ou seja, a possibilidade de morte
ginário social.
real.
O discurso
a prática de
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em seu discurso. Esse fato mostra o quanto o ambiente
Mesmo após o término da política de confinamento e
hospitalar, em especial a UTIP, pode ser assustador e
sendo abertas as portas dos antigos asilos-colônias, muidesconhecido para aqueles que estão desempenhando o

ARTIGO 3

MARCAS DO PASSADO: MEMÓRIAS E SENTIMENTOS DE (EX) PORTADORES DE HANSENÍASE RESIDENTES EM UM ANTIGO “LEPROSÁRIO”
Ana Isabella Sousa Almeida, Maicon de Araujo Nogueira, Ellen Bianca Janaú Feitosa, Jaqueline Carneiro Corrêa, Jhak Sagica de Vasconcelos,
Rosilene Ferreira de Sousa, Antonia Margareth Moita Sá

tos pacientes permaneceram morando nos mesmos locais.
Isso aconteceu porque esses pacientes, em sua maioria,
já haviam perdido seus laços familiares e sociais, não vislumbrando perspectiva alguma de vida no ambiente extra
hospitalar ou apresentando dificuldades no processo de
reinserção social(8).
Enfatizando novamente as conotações “negativas” relacionadas à doença, encontram-se registros em diversos estudos que retratam historicamente o impacto da
doença no bem estar psicológico e social. Este fato pode
ser constatado em estudo sobre as experiências de pessoas afetadas por Hanseníase da Universidade Jaya Atma
na Indonésia o qual revela que as emoções e pensamentos
influenciam a forma como as pessoas reagem e se comportam e podem resultar em falta de confiança, prevenção,
afastamento da vida social, e autoisolamento (9).
Portanto, nas três categorias, o estigma social e o preconceito revelam-se como marca social da doença. Apesar
dos avanços em relação ao enfrentamento da hanseníase,
a sociedade ainda estigmatiza (ex) portadores da doença,
atribuindo-lhe determinados “estereótipos”. Esses “atributos” enraizados no imaginário popular tornam-se motivos
de retraimento social, e afetam o psiquismo, bem como a
qualidade de vida das pessoas acometidas.
Embora, considere-se que o número de entrevistados
atingiu os critérios de saturação, o tamanho da amostra
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