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INTRODUÇÃO

A milenar doença hanseníase, denominada durante muitos séculos por lepra, 

ainda traz contemporaneamente arraigada ao seu nome, o preconceito e discriminação 

daqueles que a desenvolveram. Esta situação é originada basicamente em função da 

generalizada falta de informação por parte da população ao seu respeito (MACIEL, 

2004).

O Brasil hoje é o segundo país em número absoluto de casos de hanseníase, 

apresentando uma taxa de prevalência de 1.5 casos/10.000 habitantes, ficando apenas 

atrás da Índia, posição lastimável, considerando que esta doença há muito tempo 

encontram-se erradicada nos países do primeiro mundo (MINISTERIO DA SAUDE, 

2008). 

Atualmente as pessoas acometidas pela doença não necessitam mais de 

internação, porém no passado essa era a única forma adotada para o controle da doença. 

No momento em que eram diagnosticadas como “leprosas”, costumavam ser 

encaminhadas para grandes instituições, longe das cidades, de onde praticamente nunca 

mais sairiam, eram os chamados “leprosários”. Estas instituições foram responsáveis 

por um tratamento excludente ao longo dos séculos, e acarretaram como conseqüência a 

produção de uma imagem de “horror à doença”, tendo como conseqüência um profundo 

estigma social ao simples contato com o doente, uma vez que este apresentava em geral, 

lesões ulcerantes na pele, e deformidades nas extremidades. Esta desfiguração do 

“leproso” provocou horror ao doente, a doença, e até mesmo, aos seus familiares 

(MACIEL, 2004). 

A sustentação científica para isolamento como forma de cuidado é datada do 

século XIX, quando em 1897, na Primeira Conferência Internacional de Leprologia, 

realizada em Berlim, o médico Gerard Amauer Hansen, propôs o isolamento como 

medida fundamental. Até então, não se sabia como a doença era transmitida. 

Entre 1870 e 1874, Gerard Amauer Hansen observou o bacilo da hanseníase no 

microscópio, concluiu então que a doença era transmitida por um agente infeccioso e 

não por hereditariedade, muito menos por miasmas. Em 1923, no Terceiro Congresso 

Internacional de Leprologia na França, o isolamento do doente começou a ser 
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questionado de maneira bastante tímida, uma vez que o número de casos não diminuía 

(MACIEL, 2004). 

Os primeiros leprosários encontrados no Brasil datam de 1700. A recomendação 

de isolamento compulsório foi adotada pelo país até meados do séc. XX, ou seja, por 

aproximadamente 200 anos o controle da doença teve por base o isolamento dos doentes 

(ANDRADE, 2002).

Em 1954 foi regulamentada uma lei que desobrigava o internamento 

compulsório no país (ANDRADE, 2002). No entanto, apesar de todas as mudanças 

preconizadas pelo Estado Brasileiro, os hospitais colônias para as pessoas acometidas 

pela hanseníase continuaram a existir inclusive ainda com internamento compulsório 

ativo. Passando agora a haver uma preocupação com a massa de pessoas que haviam 

sido segregadas da sociedade e que viviam nestes hospitais. 

A partir de 1954, os diversos hospitais colônias brasileiros passaram a seguir 

caminhos distintos a depender da política nacional e estadual. Em Pernambuco o 

Hospital Padre Antônio Manoel, que se localiza no município de Paulista, foi durante 

anos um hospital colônia onde muitas pessoas foram internadas compulsioramente. 

Atualmente o hospital assume posição de abrigo de pessoas que foram atingidas pela 

hanseníase e que passaram pelo internamento compulsório, além de referência para 

tratamento de novos casos de hanseníase e outras patologias. 

Os movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais 

coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos 

cenários da conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um campo 

político de força social na sociedade civil. 

As ações dos movimentos sociais se estruturarm a partir de repertórios criados 

sobre temas e problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciadas pelo grupo da 

sociedade. Desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade 

coletiva para o movimento, a partir dos interesses em comum. Esta identidade é 

amalgamada pela força do princípio da soliderariedade e construída a partir da base 

referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, em espaços 

coletivos não-institucionalizados (GODIN, 2004).

Uma da ações de um movimento social é a participação direta ou indireta na luta 

política de um país, contribuindo para o desenvolvimento e a transformação da 
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sociedade civil e política. Os movimentos participam, portanto, da mudança da história 

social de um país (GODIN, 2004).                                                                                                                 

Uma das tantas bandeiras de lutas socais dos Movimentos Sociais organizados 

no Brasil é a garantia do direito social da saúde. Neste sentido, os movimentos se 

organizam em prol de algumas causas. Uma dessas causas é a garantia dos direiros 

socias das pessoas acometidas pela hanseníase, e a eliminação da mesma enquanto 

problema de saúde pública, que é objeto de reflexão e ação do Movimento Social 

MORHAN – Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. 

Um grupo de pessoas que foram acometidas pela hanseníase e não se 

conformavam com o isolamento compulsório e a situação que as pessoas viviam nos 

hospitais colônias começaram a se organizar e discutir questões relacionadas aos 

direitos dos usuários. Além da preocupação da garantia do cumprimeto da lei, era 

necessário, naquele momento garantir que as pessoas que estiveram internadas nos 

hospitais fossem reintegradas a sociedade de forma digna com seus direitos garantidos. 

Neste contexto foi criado, em 1981 o Movimento de Reintegração das Pessoas 

Atingidas pela Hanseníase – MORHAN (MORHAN, 2011).

Durante todos os anos que se passaram até os dias atuais o Movimento tem 

participado ativamente nas lutas políticas do direito à saúde no Brasil. Se caracteriza por 

ser uma entidade sem fins lucrativos, que tem sede administrativa no Rio de Janeiro, e 

está presente em aproximadamente em 100 comunidades pelo Brasil.  Suas atividades 

são dirigidas a toda a sociedade (MORHAN, 2011).

O Movimento procura atuar no sentido de acabar com o preconceito contra a 

doença de Hansen, veiculando informações corretas através dos principais meios de 

comunicação do país. E pretende alcançar, através de seu trabalho voluntário, os 

seguintes objetivos: colaborar para a eliminação da hanseníase; ajudar a curar, reabilitar 

e reintegrar socialmente pessoas que contraíram hanseníase; impedir que portadores de 

hanseníase sofram restrições em seu convívio social (emprego, família, igreja, escola, e 

etc); contribuir para que portadores de hanseníase conquistem o pleno exercício da 

cidadania; lutar para que os antigos hospitais-colônias sejam transformados em 

equipamentos de interesse coletivo (hospitais gerais, hospitais especializados, centros 

culturais e de lazer etc.) (MORHAN, 2011). 
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Em Recife o Movimento tem raízes na década de 1980. Foi rearticulado, 

enquanto grupo organizado, em 2004. Desde então vem atuando conforme o estatuto do 

MORHAN a nível nacional e com ações originadas na luta local.

O MORHAN é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo 

promover medidas educativas para a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, 

reabilitação, informação, participação e conscientização da pessoa atingida pela doença 

e toda a sociedade. O trabalho é desenvolvido por voluntários, nos seus diversos núcleos 

no Brasil. São, geralmente, pessoas que tiveram uma experiência ou não com a doença, 

ou simplesmente são movidas pelo desejo de lutar pela causa (MORHAN, 

2009). 

As atividades realizadas pelo movimento são dirigidas a toda sociedade 

brasileira, veiculando informações através dos principais meios de comunicação. A 

instituição também promove reuniões nos centros de saúde, palestras, teatro ou 

fantoches em escolas, associações, sindicatos, centros comunitários, movimentos sociais 

e igrejas em diversos Estados do país (MORHAN, 2009).

O estado de Pernambuco ocupa o 2º lugar na região Nordeste, em registro de 

casos novos,  apresentando um coeficiente de detecção de 31,41 casos para cada 100 

mil habitantes em 2008. Desses casos, a maioria (63,4%) foi registrada na Região 

Metropolitana do Recife. Além disso, dentre as 10 áreas com maior risco de detecção da 

doença (clusters), que incluem 1.173 municípios, estão municípios de Pernambuco, 

dentre os quais Recife (BRASIL, 2008)
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1. OBJETIVOS

O Movimento tem por finalidade promover medidas educativas que visem à 

prevenção, diagnóstico precoce, tratamento, reabilitação, informação, promoção social, 

conscientização, preservação e resgate da cidadania da pessoa atingida pela hanseníase, 

objetivando a sua completa reintegração social, podendo para tanto: 

- Reivindicar, bem como contribuir para a elaboração de programas adequados de 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, informação, conscientização e 

educação, bem assim, estabelecimento de políticas eficientes de saúde pública e 

atendimento digno e humanizado para as pessoas atingidas pela hanseníase;

- Empreender medidas, administrativas e/ou legais, junto aos órgãos competentes, em 

todas as esferas, contra qualquer tipo de discriminação, preconceito e/ou 

comportamentos lesivos aos Direitos Humanos da pessoa atingida pela hanseníase, 

assim como de seus amigos, parentes ou familiares; 

- Firmar parcerias e intercâmbio com órgãos e entidades especializadas e congêneres, 

nacionais e internacionais, sem prejuízo de outros meios que possam garantir e 

ampliar recursos; 

- Avaliar e colaborar com as políticas públicas visando a qualidade dos serviços 

oferecidos em instituições públicas e/ou privadas destinadas ao tratamento das pessoas 

atingidas pela hanseníase;

- Desenvolver trabalhos educativos visando defender, esclarecer, divulgar, direitos, 

deveres, educação e conscientização do doente, família e comunidade, através de 

todos os veículos de comunicação;

- Integrar o Movimento a outros movimentos locais e regionais, em prol dos 

portadores de deficiência e patologias em geral; 

- Divulgar materiais didáticos, informativos aos profissionais de saúde em geral e a 

população, versando sobre a hanseníase e seu controle;

- Pleitear junto aos órgãos governamentais de educação a inclusão no currículo escolar 

desde o 1º grau de noções básicas sobre a hanseníase e sua problemática em geral;

- Motivar a visitação pública aos antigos hospitais-colônia, fazendo sentir as 

autoridades hospitalares a importância psicológica e humana desta medida;
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- Providenciar junto aos órgãos competentes criações de leis que amparem 

efetivamente o paciente de hanseníase, proporcionando-lhe bem estar social e 

econômico;

- Estimular a participação dos egressos que se agregam nas vilas em torno dos 

hospitais de hanseníase ou dermatologia sanitária, antigos asilos-colônia ou 

sanatórios, para obtenção de sua plena reintegração social;

- Pleitear junto aos órgãos competentes, a transformação efetiva dos antigos hospitais-

colônia em outros equipamentos visando à melhoria da qualidade de vida da 

comunidade;

- Estimular a criação de centros de prevenção de incapacidades para atender as 

pessoas atingidas pela hanseníase, descentralizados pelo país, técnica e materialmente 

equipados, a fim de ampliar esse atendimento também as pessoas portadoras de outras 

deficiências;

- Estimular a formação de estudantes ou profissionais na área de Saúde e Serviço 

Social, em hospitais dermatológicos e unidades sanitárias capacitadas no controle da 

hanseníase;

- Propor uma rede de atenção primária à saúde capaz de dar atendimento adequado às 

pessoas atingidas pela hanseníase;

- Estimular o aproveitamento de voluntários que podem ser pessoas atingidas pela 

hanseníase - em tratamento ou pós-tratamento -  ou mesmo pessoas da comunidade 

para contatar o paciente de hanseníase não conscientizado, com a finalidade de 

promovê-lo pessoal e socialmente. Orientados por especialistas, esses voluntários 

poderão detectar casos novos e encaminhá-los adequadamente às unidades sanitárias;

- Combater, por ferir elementares Direitos Humanos, os pedidos de donativos feitos 

por doentes ou entidades, com objetivos outros, que não o de promover a 

conscientização da comunidade em relação à problemática da hanseníase; 

- A re-integração ao trabalho ou prestação de serviço militar das pessoas atingidas pela 

hanseníase, deve ser estimulada pelos órgãos competentes, tendo em vista a 

discriminação atualmente existente;

- Estimular a participação efetiva do paciente de hanseníase em atividades de 

movimentos ou entidades em prol de pessoas com deficiências com o objetivo de 

reivindicar direitos comuns;
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- Participação efetiva do MORHAN em congressos nacionais de pessoas com 

deficiências e nos encontros nacionais de associações filantrópicas em prol da causa 

da hanseníase e outras causas;

- Encontrar meios de solucionar o problema da utilização das terras e prédios das 

antigas colônias com a participação da comunidade objetivando sua plena promoção 

social.

O MORHAN para a consecução de seus objetivos e na medida de suas 

possibilidades editará livros, revistas, jornais, materiais impressos de qualquer 

natureza e cursos audiovisuais. 
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2. ATIVIDADES

2.1 JANEIRO

04-01-2011 - Realizada reunião com o grupo de Vitória de Santo Antão, para formação 
do Núcleo Vitória, e organização de Seminário.

10-01-2011 - Realizada reunião com a coordenação de Hanseníase de São Lourenço da 
Mata, para organizar a semana da hanseníase, com o pré agendamento da reunião com 
as equipe que estariam envolvidas no evento.

14-01-2011 - Reunião do MORHAN Mirueira, MORHAN Recife, e coordenação de 
Hanseníase do Paulista, para discutir a mobilização da semana da Hanseníase, e 
consolidar a parceria do Núcleo Mirueira, com a coordenação de Hanseníase do 
Paulista. 

14-01-2011 - Participação do MORHAN Recife, na capacitação de médicos e 
enfermeiros realizada pela Secretaria de Saúde de Olinda.

      
                                                                                                                                                                Fonte: MORHAN

21-01-2011 - Seminário de Vitória de Santo Antão com a presença do coordenador do 
MORHAN nacional, Artur Custodio.

     
                                                                                                                                                                Fonte: MORHAN
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                                                                                                                Fonte: MORHAN

25-01-2011 - Reunião na 5ª Geres (Gerência Regional de Saúde SES) sediada em 
Garanhuns, com representantes deste Município para mobilização da Semana da 
Hanseníase e cobrança com relação à situação dos Quilombolas e do programa de 
Hanseníase no Município de Capoeiras.

                                                                                                                         Fonte: MORHAN

26-01-2011 (Manhã) – O MORHAN e a Secretaria do Paulista realizaram na semana da 
hanseníase, caminhada de mobilização popular, e exames dermatoneurlogicos, para o 
controle da doença.

    
                                                                                                                                                                 Fonte: MORHAN
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                                                                                                                 Fonte: MORHAN

26-01-2011 (TARDE) - O MORHAN Recife, participou da 2ª capacitação de médicos e 
enfermeiros em Olinda.

   
                                                                                                                                                              Fonte: MORHAN

27-01-2011 – O MORHAN marca presença no grupo de alta ajuda, com a participação 
de pacientes em tratamento, parentes e amigos, que através de depoimentos e histórias 
puderam ter um melhor entendimento sobre a hanseníase este contou também com 
palestras dos profissionais de saúde.

28-01-2011 – Oficina para oficializar o MORHAN Núcleo Vitória de Santo Antão. 
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2.2 FEVEREIRO

31-01-2011 a 03-02-2011 – Preparação da semana da hanseníase em Jaboatão dos 
Guararapes, com palestras, teatro de fantoches e convites a população nas unidades 
Sotave e João de Deus.

02-02-2011 – Reunião com o Diretor e a coordenadora do Curso Técnico de 
enfermagem da Faculdade Joaquim Nabuco do Paulista, para formalizar uma parceria 
do MORHAN Recife, Ação da Cidadania e a Secretaria de Saúde do Paulista.

                                                                                                                 Fonte: MORHAN

04-02-2011 – Grande mobilização em 4 PSFs (Lagoa das Garças, Sotave, João de Deus, 
Jardim Prazeres) e a realização de exames em Jaboatão dos Guararapes.  

      
                                                                                                                                                                 Fonte: MORHAN

      
                                                                                                                                                                 Fonte: MORHAN
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05-02-2011 – Grande mobilização popular na Praça do Diário, no centro do Recife, 
realizada pela Secretaria Municipal e Estadual, contando com a participação do 
MORHAN Recife. 

     
                                                                                                                                                                Fonte: MORHAN

      
    Fonte: MORHAN

07-02-2011 – Reunião com a Faculdade Joaquim Nabuco, Secretaria de Saúde do 
Paulista, MORHAN e Ação da Cidadania, para firma parceria, nesta ficou acordado a 
realização de uma mobilização em abril, com data ainda a combinar.

09-02-2011 – Viagem para Garanhuns. 

10-02-2011 – Mobilização popular na Praça de Eventos no centro de Garanhuns, com a 
participação do MORHAN Recife, Mirueira, e futuro MORHAN Jaboatão. Nesta 
mobilização, ocorreu palestras, exames e panfletagem.

      
              Fonte: MORHAN
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14-02-2011 (Manhã) – Seminário em Itamaracá, para os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS).

     
   Fonte: MORHAN

14-02-2011 (Tarde) – Reunião da CIES. 

15-02-2011 – Viagem para a cidade de Capoeiras, e segunda vista ao quilombola Imbé.

      
                                                         Fonte: MORHAN

16-02-2011 – Encontro dos filhos separados de Pernambuco, no núcleo da Mirueira, 
realizado pela Pastoral da Saúde e o MORHAN.

      
     Fonte: MORHAN

23-02-2011 – Segunda reunião do MORHAN, junto com a Secretária de Saúde do 
Paulista e Faculdade Joaquim Nabuco para suceder o seminário do Paulista e 
mobilização com realização de exames.
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24-02-2011 – Palestras e realização de exames no PSF Chã da Tabua, em São Lourenço 
da Mata.

      
    Fonte: MORHAN

 25-02-2011 – Caminhada realizada pela Pastoral da Saúde e Secretaria de Saúde do 
São Louneço, com a presença do MORHAN.

      
    Fonte: MORHAN
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2.3 MARÇO

10-03-2011 – Reunião com o Ministério Público de Pernambuco, para firmar parceria.

18-03-2011 – O MORHAN recebe estudantes da Faculdade Integrada do Recife- FIR.

23-03-2011 – Participação do MORHAN, no conselho de Saúde de Olinda.

25-03-2011 – Reunião para realização do “Dia do Espelho” no casarão, bairro do 
Cordeiro, Recife.

31-03-2011 – Participação do MORHAN, no grupo de ajuda, no PSF de Brasilit.
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2.3 ABRIL

06-04-2011: Seminário na Faculdade Joaquim Nabuco.

      
                                                          Fonte: MORHAN

18-04-2011: Reunião da SIES na 1º GERES.

26- 04- 2011: Visita de estudantes da FUNESO, a sede do MORHAN. 

    Fonte: MORHAN

29-04-2011 : Visita de estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, a sede do 
MORHAN.

      
      Fonte: MORHAN
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2.5 MAIO

04-05-2011: Mobilização de estudantes da Faculdade Estácio de Sá, no PSF Luiz 
Wilson, na Bomba do Hemetério, acerca de doenças como tuberculose e hanseníase.

       
     Fonte: MORHAN

05-05-2011: Segundo encontro dos filhos separados, na Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), e solicitação do apoio da mesma, em beneficio dos filhos separados.

      
     

      
     Fonte: MORHAN

06-05-2011 (Manha): Participação do MORHAN no Fórum das doenças negligenciadas, 
realizado no teatro da UFPE.
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          Fonte: MORHAN

06-05-2011 (Tarde): Solicitação de audiência pública, em favor dos filhos separados.

                                                          Fonte: MORHAN

11-05-2011: Realização do “Dia do Espelho”, no casarão, no bairro do Cordeiro, 
Distrito Sanitário IV. Onde foram obtidos os seguintes resultados em 08 horas de ação.

Quantidades de examinados: 

Casos suspeitos: 0

Casos confirmados: 18
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                   Fonte: MORHAN

14-05-2011: Ação no Quilombola de Imbé, Capoeiras, com realização de palestras, 
oficinas, panfletagens, e busca ativa de pacientes com hanseníase e outras doenças.

      

     
                                Fonte: MORHAN

25-05-2011: Visita de estudantes da FUNESO, a sede do MORHAN.
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                     Fonte: MORHAN

27-05-2011 Palestra de Layana (voluntário MORHAN), no colégio Salesiano, no Bairro 
da Boa Vista.

      

                                              Fonte: MORHAN
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2.6 JUNHO

06-06-2011: Palestra de Layana ( voluntário MORHAN), no colégio CFI, no Bairro da 
Torre.

      
    Fonte: MORHAN

10-06-2011: Palestra no IMIP, para residência multiprofissional.

    
  Fonte: MORHAN

13-06-2011: “Dia do espelho” na UR-06, Ibura com palestras de Jailma e Taysa 
(voluntárias MORHAN).

     
  Fonte: MORHAN
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17-06-2011 (Manha): Reunião com a Secretaria de Saúde de Jaboatão, para apresentar 
casos que foram encontrados no “Dia do Espelho”, na UR-06.

17-06-2011 (Tarde): Entrevista de estudantes da UFPE, para coleta de dados, e 
apresentação de trabalho em Universidade.

18-06-2011: Palestra na Faculdade Mauricio de Nassau, para alunos de pós-graduação. 
Onde foi explanado o que é o movimento, chamando assim voluntários doadores. 

28-06-2011: Dia do Espelho no PSF Sítio Wanderley, Brasilit, participação do Morhan 
palestrante Gildo.

      

                                 Fonte: MORHAN
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2.7 JULHO

01-07-2011: O MORHAN participa de apresentação de trabalho realizado por 
estudantes do 4º período do Curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), referente a visitas a sede do MORHAN e o Hospital da Mirueira.

      
                Fonte: 
MORHAN

04-07-2011: Visita ao preventório de Pernambuco, atual instituto Nair Borba, para 
recebimento do registro do interno Edvaldo Oliveira Pelágio.

     
               Fonte: MORHAN

06-07-2011: O MORHAN participa da 10ª Conferência Municipal de Saúde do Recife.
Onde Sr. Gildo discutiu sobre o projeto do “Dia do Espelho”, realização de palestras nas 
lideranças de bairros e oportunidade para criação de ações entre os profissionais de 
saúde. 

        
           Fonte: MORHAN
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08-07-2011: O MORHAN participa como convidado do Secretário de Saúde do Estado, 
do lançamento do Projeto SANAR, em São Lourenço da Mata.
Onde Sr. Gildo realizou palestras educativas, e teve a oportunidade de discutir assuntos 
pertinentes a doença, com os coordenadores da ONG NHR, entidade essa que ajuda 
ações relacionadas ao controle da Hanseníase.

      

      
             Fonte: MORHAN

09-07-2011: Encontro dos Núcleos MORHAN Recife, Mirueira, Jaboatão dos 
Guararapes e Vitória de Santo Antão, para formação do Núcleo Estadual, realizado na 
Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças (FENSG – UPE).
Apresentação das atividades desenvolvidas pelo MORHAN Recife.

      
              Fonte: MORHAN
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 13 e 14-07-2011: Participação do MORHAN Recife, no encontro de diretores e 
colegiados do MORHAN Nacional, no estado do Rio de Janeiro.
Encontro promovido pelo MORHAN Nacional, onde foram discutidos os problemas 
dos núcleos.

      
                                Fonte: MORHAN

19-07-2011= O MORHAN participa de reunião, realizada na Secretaria Estadual de 
Saúde, junto com a Secretaria Executiva de Ressocialização (SERES), para avaliar o 
tratamento e monitoramento da Hanseníase nos presídios de Pernambuco.
Onde foi discutido como esta sendo realizado o tratamento da Hanseníase no sistema 
penitenciário, e o levantamento de dados epidemiológicos na população carcerária. 

                    Fonte: MORHAN
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2.8 AGOSTO

04-08-2011: Reunião com a Secretaria Estadual de Saúde e a ONG NHR.
Discussão sobre a parceria do MORHAN com a ONG, onde foi solicitado pela ONG os 
relatórios das ações com os seus resultados.  

17-08-2011: O MORHAN realiza Ato Público na Assembléia Legislativa de 
Pernambuco, a favor dos filhos separados.
Discussão sobre o reconhecimento e reparo do Estado, pelos danos causados pela Lei da 
segregação compulsória, aos internos do Hospital Colônia e seus familiares.  

   Fonte: MORHAN
22 a 24-08-2011: O MORHAN participa como ouvinte, de capacitação de auto-cuidado, 
realizada pela ONG NHR e SES. Foi realizada no antigo prédio da Secretaria de Saúde 
do Estado.

     
   Fonte: MORHAN

26-08-2011: O MORHAN junto a Secretaria de Saúde do Paulista realiza 2º 
apresentação na Faculdade Joaquim Nabuco.
Apresentação educativa para estudantes e exames dermatológico com a população.
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2.9 SETEMBRO

22-09-2011: Ações educativas, realização de exames, saúde da mulher, teste rápido de 
AIDS, aferição de pressão arterial e glicose e “Dia do Espelho” no PSF de Santana, em 
Casa Forte. 

    
                  Fonte: MORHAN
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2.10 OUTUBRO
09,10 e 11-10-2011: O MORHAN marca presença na 7ª Conferência Estadual de Saúde
Sr.Gildo, participa como delegado do MORHAN, e discute sobre o tratamento da 
Hanseníase a nível terciário, quando aquela apresentar reações, ou quando o paciente se 
encontra em estado grave, e sobre pacientes que se encontram em situações vulneráveis.  

     
                      Fonte: MORHAN

17-10-2011: O MORHAN Nacional, junto com o MORHAN Recife realiza o segundo 
encontro dos filhos separados, para coleta de material para realização de exame do 
DNA, com o intuito de formar um banco de dados. Foi realizado no auditório da OAB 
Recife.

     
    Fonte: MORHAN

18 e 19-10-2011: Realização do IV Seminário de Educação para Hanseníase de 
Pernambuco – A integralidade no cuidado às pessoas atingidas pela Hanseníase, e 
concretização de mini cursos. 
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   Fonte: MORHAN

31-10-2011: O MORHAN realiza o 2º “Dia do Espelho” no PSF Sítio Wanderley, 
Brasilit.
Ações educativas, e realização de exame dermatológico para população.
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2.11 NOVEMBRO

09-11-2011: Participação do MORHAN no “Dia do Espelho” no PSF Bianor Teodósio, 
em Dois Unidos, Distrito II, Município do Recife, onde foram obtidos os seguintes 
resultados durante 04 horas de ação.

Quantidades de examinados: 63 pessoas 

Casos suspeitos: 03 

Casos confirmados: 03

    
                    Fonte: MORHAN

04-11-2011: O MORHAN realiza palestra na Escola Universidade do Saber, rua Abílio 
Muniz de Andrade Lima ,1129 Janga Paulista.
Palestra educativas e panfletagem para crianças da escola.

     
                   Fonte: MORHAN
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10-11-2011: O MORHAN realiza o “Dia do Espelho” no PSF do Morro da Conceição, 
onde foram obtidos os seguintes resultados durante 08 horas de ação.

Quantidades de examinados: 10 pessoas

Casos suspeitos: 1 recidiva 

Casos confirmados geral: 0

Em crianças: 0

Adultos: 1

     
    Fonte: MORHAN

17-11-2011: O MORHAN realiza o “Dia do Espelho” no PSF Clube dos Delegados, 
Dois Unidos, Distrito Sanitário II, onde foram obtidos os seguintes resultados durante 
04 horas de ação.

Examinados: 51 pessoas

Suspeitos: 01

Contactantes: 06

BCG: 05

      
                     Fonte: MORHAN
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2.12 DEZEMBRO

02-12-2011: O MORHAN realiza palestra para pacientes em tratamento de Hanseníase, 
que estavam apresentando dificuldade para aderir ao tratamento, no PSF do Pantanal, 
Ibura, Distrito Sanitário IV. Na palestra não houve realização de exames, mas no 
atendimento de rotina foi detectado um paciente com manchas nos braços pernas e rosto 
todas sem pelos, caso confirmado de Hanseníase.

     

                            Fonte: MORHAN

05-12-2011: Realizada ação porta em porta, com o intuído de mobilizar a população a 
se dirigir a Capela Nossa Senhora do Rosário, onde estava ocorrendo exame 
dermatológico, essa ação foi realizada pela equipe do PSF do Alto do Capitão, Dois 
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Unidos, Distrito Sanitário II. Onde foram obtidos os seguintes resultados durante 08 
horas de ação.

Quantidades de examinados: 12 pessoas

Casos suspeitos: 4 

Casos confirmados: 

Em crianças: 1

Adultos: 3

     

Fonte: MORHAN
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