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Morhan: Um Movimento de Reintegração
Desde sua criação, em 1981, o Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) luta contra o
isolamento compulsório das pessoas com hanseníase no Brasil e no
mundo e pela indenização dos cidadãos submetidos a esta política
criminosa. O Movimento nasceu da revolta de pacientes que tinham
alta compulsória dos asilos, mas, sem laços familiares, não tinham para
onde ir. Em mais de três décadas de atuação, o Morhan conseguiu
vitórias importantes, como a aprovação da Lei Federal nº 11.520/2007,
que reconhece o direito à indenização a todos que foram internados e
isolados compulsoriamente no país. Atualmente a entidade luta para
estender este direito aos filhos das pessoas isoladas, que ao nascerem
nos antigos hospitais-colônia foram entregues à adoção ainda bebês,
sem o consentimento dos pais. Presente nos 26 estados brasileiros e no
Distrito Federal, o Morhan realiza ações educativas em todo o território
nacional, com base no voluntariado. Alguns voluntários famosos apoiam
a causa, como a artista Elke Maravilha, o cantor Ney Matogrosso e
todas as Misses Brasil, desde 2012, por meio do programa “Beleza
com Propósito”, associado ao concurso Miss World.

Cadernos do Morhan
Esta publicação tem o objetivo de promover reflexões e
articulações sobre o enfrentamento da hanseníase e do preconceito
ainda associado à doença, bem como dar visibilidade às informações
veiculadas e à luta pelos direitos das pessoas atingidas pela hanseníase
e seus familiares.
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Homenagem
Elke Maravilha dá voz à hanseníase
“A hanseníase precisa vencer o silêncio, a ignorância e a segregação social. A hanseníase tem cura e o preconceito também!”. O recado é da inspiradora Elke Maravilha, voluntária
do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase (Morhan). A foto, de Artur Custódio, integra um
ensaio especial da artista, produzido nas antigas colônias
onde pessoas com hanseníase eram mantidas em isolamento
compulsório ao longo de todo o século 20.
Ajude a vencer o preconceito.
Informe-se pelo ZAPHANSEN: (21) 979 120 108.
www.morhan.org.br.

Vozes do Morhan
O Significado do Controle Social nas Políticas Públicas
Visão do Morhan
Eni Caraja

Há pouco tempo, ou há exatos 27 anos, a população brasileira rompeu com um modelo
de políticas públicas paternalistas, assistencialistas e que vinham em direção ao fortalecimento
do estado de bem-estar social, que utilizava a pobreza como trunfo da sobrevivência das
instâncias políticas que viam no regime de exceção forma de neutralizar os avanços ou
quaisquer perspectivas de alteração daquele regime.
Ações centralizadoras ainda imperavam quando a população foi às ruas e estabeleceu
o Movimento Pró-participação popular na constituinte, pela convocação de um congresso
constituinte exclusivo, luta essa que foi precedida de várias outras e que contaram firmemente
com a presença do Morhan, ou seja, as Contra a carestia, pela Anistia Ampla geral e Irrestrita,
contra o pacote 2045 que estabelecia arrocho e recessão, pelas eleições Diretas Já, quando
ocupávamos as Praças da Sé, em São Paulo, Praça 7, em Belo Horizonte, e a Candelária, no
Rio de Janeiro, entre outras no país e ainda nos preparativos rumo à 8ª Conferência Nacional
de Saúde.
Esse rompimento se materializou com a promulgação da Constituição Federal de
1988, que acolheu, ainda que em partes, as principais bandeiras dos movimentos sociais e
da população que, ao enfrentar o poderoso bloco de parlamentares intitulados Centrão, e
coordenado pela União Democrática dos Ruralistas, o povo pode ver incluso várias de suas
emendas populares com assinaturas adquiridas nas praças públicas do país.
A participação da comunidade, os conselhos quadripartites e, na Saúde, a participação
da metade dos usuários, e a firme decisão pelo envolvimento social na fiscalização e no
estabelecimento de diretrizes para os Planos de Saúde nas três esferas de governo, foram
e continuam ainda sendo um marco fundamental na exigência da boa aplicação dos recursos
adquiridos pelo poder público através dos nossos impostos, taxas e emolumentos.
O Morhan foi oriundo da eclosão social das lutas pela Reforma Sanitária Brasileira, da
Articulação Nacional de Entidades e Movimentos Populares – ANAMPOS, da coalisão nacional
que surge daí, a Organização Nacional de Deficientes Físicos – ONEDEF, da Fraternidade
Cristã de Deficientes, das Pastorais sociais, das lutas do operariado do ABC Paulista, da
fundação do Movimento Popular de Saúde – MOPS, das Sociedades de Amigos dos Bairros,
em São Paulo, da fundação da Central de Movimentos Populares- CMP, dentre outras fases
históricas.
Políticas públicas não podem dissociar de políticas econômicas e sociais, pois já nos
Seminários de Hanseníase e Constituinte em 1985, nossas lideranças já expressavam em alto
tom que nenhum direito a menos, e ainda por ampliação dos mesmos, sendo que nenhuma
política deveria ser definida para nós, sem nós. Pois a máxima era a de participação e controle
social, assim descrevia Francisco Augusto Vieira Nunes – o Bacurau – e centenas de lideranças
voluntárias do Morhan e representadas por Paulo Luiz Domingues da Colônia Santa Isabel de
Betim (MG), que expressou esta posição do Morhan no Congresso Nacional.
O Morhan, fundado em 06/06/1981, mas que já existia sem cumprir a famigerada
obrigação imposta pelo Estado para que haja registro em cartório, o que deixa sob controle do
Estado as entidades e movimentos sociais, pois a compreensão é que, ao registrar, deixamos
nossos dados em um cartório de domínio do poder público e ele faz o que quer com nossas
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informações, coisa típica da ditadura militar. Mesmo assim demos um salto de qualidade em
nossa militância e ainda buscamos romper com o paternalismo com aquela visão centralizadora
e defender a democracia, a liberdade, sendo dos poucos movimentos que existe há 34 anos com
funcionamento ininterrupto, apesar das barreiras e da perseguição de certos representantes
do Poder Público e ainda de instituições que não compreendem o papel de uma entidade e de
movimentos populares que agem com voluntariado e no papel de relevância pública.
Esse legado e esse patrimônio participativo ninguém nos retira, nossas conquistas,
que são amplas, se ofuscam atualmente com a notícia que somente em 2014 foram detectados
31.600 casos novos de hanseníase, apesar de nosso voluntariado estar atuando na Educação
Popular em Saúde, nas escolas e comunidades, sem o devido apoio das instituições
governamentais e a isso atribuímos a responsabilidade pelo desastroso momento em que a
hanseníase atravessa no país.
Antigamente cabia ao poder público fazer o Controle da Sociedade, o que chamamos
de controle social, mas com o passar dos tempos é a sociedade que tem o papel de fazer o
controle social das ações do Estado. Daí nossa análise é que estando o Morhan representando
significativa parcela da população, seja no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Nacional
de Direitos da Pessoa com deficiência, no Conselho Nacional do Idoso, ou no Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são constituídos com caráter deliberativo e de
relevância social, assim o Morhan faz sua parte na colaboração para que a sociedade entenda
que a participação é um patrimônio e uma conquista.
Hanseníase é sim uma doença negligenciada e como tal precisa de muito investimento
em diagnóstico precoce, ampliação e financiamento adequado aos centros de Referência,
educação permanente, políticas de autocuidado, fortalecimento do tratamento na Atenção
Básica, potencialização das ações de média a alta complexidade em saúde e assistência social.
Precisamos dissociar as ações para doenças em eliminação com redirecionamento
das ações de controle da hanseníase, visando sua eliminação como problema de saúde
pública. Esperamos alcançar, um dia, a erradicação da doença colocando tolerância zero à
subnotificação, à recusa de profissionais em atender os casos e ainda forçando ao Ministério
da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação, a
apresentar com clareza uma política participativa para alcançarmos as metas de eliminação.
Enquanto Conselheiro Nacional de Saúde, atuando com várias entidades
representativas de patologias e deficiências, sendo coordenador da Comissão Intersetorial
de Eliminação da Hanseníase (CIEH/CNS), venho defendendo essa visão para que o poder
público implemente ações, que reoriente o modelo e implante conceitos de equidade, de
avanços na pesquisa, do teste rápido e da terapêutica, como forma de mitigar e minimizar as
sequelas físicas e psicológicas deixadas por esse bacilo devastador. Entretanto, o que vemos
é a ausência de ações concretas da gestão nas três esferas de governo.
HANSENÍASE TEM CURA – SEQUELAS NUNCA MAIS E O
PRECONCEITO TEM QUE SER ABOLIDO.
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Dias de Luta
Francisco Faustino Pinto
Coordenador do Morhan de Juazeiro do Norte, no Ceará.

É curioso ver a reação das pessoas quando digo que a hanseníase salvou a minha
vida. Passei por todas as provações possíveis, sofri com o tratamento, tive sequelas, fui
discriminado, mas não carrego mágoas. Moro em Juazeiro do Norte, no Ceará, e passei a
minha juventude em um bairro pobre onde a maioria dos jovens virava traficante ou bandido.
Foi justamente a doença que me fez trilhar outros caminhos.
Os primeiros sintomas da hanseníase apareceram aos 9 anos. Com manchas na
pele, passei a frequentar vários dermatologistas em busca de uma solução. Eles receitavam
pomadas, mas as manchas não desapareciam. Aos 14 anos, apareceu uma lesão no nariz. Fui
ao otorrinolaringologista, que me receitou soro fisiológico. Fiz acompanhamento médico por
quatro anos, também sem sucesso. Então meus pais partiram em busca da chamada “medicina
alternativa”: chás, remédios homeopáticos, espiritismo, umbanda, o que aparecesse…
Sem diagnóstico, os sintomas aumentaram. Fiquei com desvio do septo nasal, perdi a
força nas mãos e nos pés, apareceram inchaços, infecções, dores e caroços nos pés. Ao mesmo
tempo em que frequentava o otorrino em Juazeiro, procurei por tratamento em Fortaleza. Foi
uma época difícil. Meu pai ganhava pouco, então ir para lá era uma despesa que não cabia no
nosso orçamento.
Recebi os mais estranhos diagnósticos, como sífilis, câncer e febre reumática. Tomei
uma infinidade de medicamentos. Aos 18 anos, já estava cheio de nódulos na boca, nos lábios,
nas mãos e nos pés, quando o clínico geral de Juazeiro resolveu tirar todos os nódulos, o que
poderia ter me causado uma imensa infecção. Tempos depois, eles voltaram e, com eles, as
mãos em garra e a orelha crescida. Aí, o otorrino olhou para mim e disse: “Acho que você tem
hanseníase”. Na época passava uma propaganda na televisão em que aparecia uma mulher
cozinhando e queimava o braço no fogão, sem perceber. Acho que foi isso que o despertou
para a doença.
Fui encaminhado para um centro de referência para fazer o tratamento, em Juazeiro
mesmo, e ali tive as experiências mais dolorosas da minha vida. Ao entrar na sala do
médico para a minha primeira consulta, percebi que a cadeira estava encostada na parede.
Instintivamente, puxei a cadeira para perto da mesa e sentei. Nesse momento, o médico pediu
para me afastar. Examinou-me de longe, pedindo que levantasse as calças para ver minhas
pernas e levantasse os braços. Foi um choque porque até aquele momento eu não sabia nada
sobre a hanseníase. Até o diagnóstico, ninguém tinha medo de chegar perto de mim. Então
meu pai me aconselhou a não contar para os outros para que eu continuasse a ter uma vida
normal e frequentar a escola.
Só que o posto onde fazia o tratamento era conhecido na cidade, então quem ia lá
era porque estava muito doente. E as pessoas passaram a fazer comentários maldosos, me
chamavam de leproso. Até dentro da minha família teve preconceito, meus primos foram
proibidos de frequentar a minha casa.
Um dia o meu médico faltou e fui atendido por outro, o Dr. Santana. A cadeira estava
encostada na mesa e eu naturalmente encostei na parede. Ele olhou para mim e disse: “Eu
não sei atender por telepatia, você pode chegar mais perto, por favor?”.
Ele foi logo pegando a minha mão tentando fazer o meus dedos ficarem retos, teve
um carinho enorme comigo. A partir desse momento, só me consultava com ele. A doença é
algo terrível, você sente muitas dores pelo corpo, mas a parte mais difícil é o preconceito. É
uma dor sem explicação porque não é física para ser curada com medicamento.
Após dois anos de tratamento, o meu índice bacilar não baixava. Mudaram o
medicamento e tive reações violentíssimas, fui hospitalizado. O médico, então, me disse que
eu não tinha hanseníase, que estava com hepatite e suspendeu a medicação. Parei por três
meses e, claro, só piorei. Inchaço, dor, não tinha força para mais nada, ficava o tempo inteiro
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na cama. Voltei para a poliquimioterapia e fui curado, mas o pessoal do posto não recebeu
essa informação, então continuava a tomar o medicamento mesmo sem precisar.
Aos 25 anos, finalmente recebi alta. Fiz duas cirurgias para reconstrução do septo
nasal pelo SUS, mas é importante ressaltar que são raros os pacientes de hanseníase que
conseguem o tratamento gratuito. Muitos ainda lutam por esse direito. Tempos depois, o
Dr. Santana me chamou e disse que conheceu o Morhan, um movimento que lutava pela
integração dos portadores de hanseníase na sociedade, e perguntou se eu não gostaria de
trabalhar com isso. A ideia de ir contra o sistema me assustava bastante. Juazeiro era uma
cidade comandada por coronéis, gente que não gosta de quem luta por seus direitos.
Fui a uma reunião e acabei fundando, com o Dr. Santana, o Morhan em Juazeiro,
em 1996. Estava com 27 anos. Foi isso que mudou o rumo da minha vida. Aprendi quais são
os meus direitos, passei a gostar de mim, a conviver melhor com os meus defeitos, a me
cuidar mais. E quando você faz isso por você, acaba transmitindo a mesma mensagem para
os outros. Fui para a Inglaterra dar uma palestra e depois, um instituto nos Estados Unidos,
o IDEA, fez uma exposição com as minhas fotos porque elas não eram apelativas, a minha
imagem mostrava o lado alegre da doença. Fui para lá e recebi uma homenagem na ONU.
Depois de alguns anos de batalha, posso dizer que o Morhan de Juazeiro se
transformou. A maioria das pessoas que frequenta a instituição não teve a doença, mas
trabalha pela causa, conscientizando as pessoas que vivem em regiões endêmicas para agirem
de forma preventiva. Também lutamos pela questão das cirurgias reparadoras pelo SUS, pelo
acompanhamento psicológico durante o tratamento, moradia, trabalho, reintegração social,
enfim, tudo o que envolve a questão do paciente. Trabalhar aqui virou a grande razão da
minha vida. Sou extremamente feliz ao ver que meu esforço surte resultados. Pelo menos aqui
dentro, posso dizer sem exagero que o preconceito não existe. Não somos portadores ou exportadores de hanseníase . Somos pessoas em busca de mundo melhor para se viver.
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Um Pouco da Historia
Francilene Carvalho

Sou Francilene Carvalho de Mesquita, 38 anos, natural de Barras, no Piauí, Brasil.
Exercia o trabalho de diarista e, em maio de 2006, após alguns anos indo ao reumatologista
com queixas de dores nas articulações, dormência nos braços e formigamento nos pés, fui
encaminhada para o dermatologista. Questionei o medico “como assim estou sentindo dores
e você me manda para dermatologista?”
Resolvi ir, falei os sintomas e fui submetida a um exame de Baciloscopia, dois
dias depois veio o resultado IB 6. No mesmo dia do resultado fui ao médico e ele me deu o
diagnostico “você está com hanseníase”. Ali eu parei no ar e me imaginei aos 29 anos de idade,
sem dedos, sem pernas e sem trabalhar… Caí em prantos. Recebi algumas orientações e fui
pra casa. Lá cheguei e mandei as minhas duas filhas pra casa da vó, pedi ao meu esposo que
ligasse para as minhas patroas e falasse que eu estaria viajando e passei dias sem sair de
casa, sem contato com o mundo. Acordava,chorava,dormia…
Senti medo da doença, medo da reação das minhas patroas, medo de mim mesma…
Foram dias difíceis até o dia em que minha irmã chegou junto com meu esposo do trabalho e
disse “não precisa dizer nada, já sei o que você tem, abre essa janela, se levanta”. Daí fiz o
tratamento durante um ano e nada disse a uma das minhas patroas, pois sabia que a mesma
não me aceitaria. Com as demais tive coragem, contei e elas me acolheram. Mesmo assim,
não me sentia à vontade, chegava sempre desconfiada e insegura, mas continuei trabalhando
e em tratamento.
Recebi alta e fiquei feliz da vida, mas quase um ano depois, algo começou a me
preocupar, saíram caroços no corpo, febre, mal-estar, dor no trajeto do nervo. Eu não estava
entendendo, fiquei noites sem dormir com dores pelo corpo. Comecei o tratamento das
reações e, no ano de 2008, um dia minha filha chegou e disse “mãe eu estou sentindo alguma
coisa estranha na mão, uma dormênci”.
Não, eu não podia imaginar isso. Não tinha forças para lidar com a situação, me
perguntava o que estava acontecendo. Será que eu tinha passado a doença pra minha filha?
Sim. Minha filha foi diagnosticada e daí veio o sentimento de culpa. Senti que algo mudou
na minha vida com as minhas reações e com o diagnostico de minha filha. Eu não era mais a
mesma pessoa, minha vida conjugal não era mais a mesma. Veio a separação e eu desmoronava
cada vez mais. Certo dia, chegando ao consultório devido uma neurite, eu só chorava, não
conseguia falar e minha medica conversou bastante comigo, dizendo que ia me dar um laudo
para me afastar do trabalho.
Daí tive que encarar a patroa que não sabia da doença e quando seus filhos souberam
me proibiram de manter contato. Fui afastada do trabalho no ano de 2009, devido às
complicações das reações, por 6 meses, pois era contribuinte do INSS. Eu, aos 32 anos,
sem condições de exercer as atividades laborais. Isso me entristecia muito. Depois peguei
mais 6 meses de licença até virar aposentadoria por invalidez. Lembrei-me então que tinha
visto uma entrevista na tv local sobre hanseníase e falaram um número de telefone. Eu tinha
anotado o número do telehansen. Daí liguei e fui atendida por uma pessoa que me ouviu e que
me orientou, me informou sobre o Morhan e sobre o núcleo que existia no Piauí e me passou
contatos. Foi assim, na busca por informações sobre o que estava acontecendo depois da
cura da doença, que conheci o Morhan.
Conheci o Morhan no Piauí em Abril de 2009, cheguei tímida, sofrida, chorona e fui
acolhida por Lucimar e Ruimar Batista. Aassim iniciou- se o meu voluntariado no Morhan.
Conheci pessoas, conheci um mundo no qual eu não sabia existir, um mundo do eu quero, eu
consigo… Me permiti vestir a camisa da hanseníase, a camisa do amor ao próximo, que é
disso que as pessoas precisam.
Cresci, amadureci a ideia e digo “eu tive hanseníase e hoje estou curada”. Digo isso
de cabeça erguida, em entrevistas de TVs. Sou militante Morhan e atuo no meu Estado,
junto com demais voluntários. Realizamos visitas domiciliares a pacientes em tratamento.
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Tento fazer com que as pessoas se conscientizem que hanseníase é uma doença como outra
qualquer, que não tem porque se esconder, ter medo. Quando digo que já tive, as pessoa se
surpreendem, não acreditam, pois aparentemente não tenho sequelas visíveis.
Nos deparamos com pacientes que não contam para o esposo, que não pegam mais
nos netos. Aí vamos lá fazer nosso trabalho de conscientização, de sensibilização da família
que separa o paciente la no quartinho do fundo, e isso é muito bom, é maravilhoso quando
obtemos os resultados. Percebi então que as pessoas desconhecem seus direitos, então, nas
visitas realizadas, fazemos essa parte de orientação sobre direito social, direito previdenciário.
Não tenho formação, ainda, mas estou sempre buscando aprender para assim orientalos. Além das visitas, fui indicada pelo MORHAN para concorrer a vaga no Conselho Estadual
de Saúde do Piauí. Lá criei a comissão de hanseníase, na qual estou como coordenadora, e
temos bons resultados, vamos aos municípios com o trabalho de sensibilização de gestores e
trabalhadores de saúde quanto à questão da hanseníase. Lá realizamos ações de educação em
saúde junto à população. Minha bandeira de luta é esta: vamos juntos eliminar a hanseníase
e a luta continua.
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Atenção integral à saúde, cuidado e protagonismos:
Uma busca pela cidadania
Patricia Soares

NA LUTA CONTRA A HANSENÍASE
Meu nome é Patrícia Soares, tenho 29 anos, sou brasileira e moro na cidade de Vitória
da Conquista, interior do Estado da Bahia. Quero compartilhar um pouco da minha história.
Em janeiro de 2007, eu trabalhava em uma empresa de confecção de artigos esportivos, onde
os primeiros sintomas começaram a surgir. Após um ano de trabalho, comecei com edemas
nos membros inferiores e superiores, que pensei ser apenas decorrente do trabalho, visto que
eu trabalhava em pé 9 horas por dia. Mas a situação foi ficando incômoda, porque meus pés
e mãos começaram a doer e o edema aumentou significativamente.
Após muitas idas ao ambulatório da empresa, a médica do trabalho me informou
que poderia ser reumatismo, solicitou os exames necessários e prescreveu tratamento com
Penicilina Benzatina, que fiz durante um ano. Mesmo com a medicação, eu não melhorava,
isso fez com que não conseguisse exercer minha função corretamente, ocasionando a saída
do trabalho. Passei por vários médicos, mas nenhum deles conseguia “ver” sinais e sintomas
de outra patologia que não fosse reumatismo, situação que se arrastou por longos e dolorosos
anos.
Em 2013, começaram a surgir algumas manchas nos meus pés e nas minhas pernas.
Elas eram pequenas e de cor marrom. Procurei uma dermatologista particular, porque pelo
serviço público iria demorar muito. Após a avaliação, a profissional suspeitou de alergia a
cosméticos. Foram prescritos alguns medicamentos e realizada orientação para suspender
o uso de todos os cosméticos (perfumes, shampoos, hidratantes, maquiagem, etc). Uma
semana depois, retornei ao consultório da médica, pois as manchas estavam aumentando
e minhas mãos passaram a ficar dormentes. No entanto, foi mantida a mesma medicação e
prescrita uma dieta alimentar.
Após o término da medicação, eu comecei com edema facial, dores insuportáveis,
parestesia nos membros inferiores e superiores e nódulos por todo o corpo. Procurei o
atendimento de emergência, porque nenhum analgésico oral estava levando à melhora.
No entanto, a dor tornou-se recorrente; o que me fez retornar ao pronto socorro por dias
consecutivos. Mesmo assim, meu quadro clinico apenas piorava permanecendo desta forma
durante uns 15 dias. Sem conseguir dormir por causa da dor, eu já estava alcançando o
meu limite de sofrimento. Estava perto de ter uma intoxicação medicamentosa, pois me
automedicava exageradamente, com o intuito de amenizar aquele sofrimento.
Mediante a piora, minha tia teve a ideia de me levar à unidade de saúde de seu
bairro, pois além da médica ser bem criteriosa, havia muitos estudantes de medicina naquela
unidade. A médica ficou realmente preocupada, mas não sabia o que poderia ser, pensou em
um tipo raro de dermatite. Apenas neste momento, sete anos após o inicio dos sintomas, um
dos estudantes cogitou a possibilidade de ser hanseníase.
Por esta razão, fui encaminhada para o ambulatório de dermatologia da Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), onde fui atendida. Mediante o quadro intenso de
dor que me encontrava, eu não conseguia parar de chorar. A médica me examinou junto com
alunos, os quais mais uma vez suspeitaram de hanseníase. Foram solicitados vários exames
laboratoriais, biopsia e feito encaminhamento para o Centro Municipal de Pneumologia e
Dermatologia Sanitária, serviços de referência na cidade. Quando eu cheguei e fui avaliada,
não havia dúvidas de que era hanseníase, pois o quadro reacional tipo 2 (eritema nodoso) era
evidente. No entanto, seguindo uma rotina do serviço, foi solicitada a baciloscopia.
Em março de 2014, fui diagnosticada com hanseníase virchowiana e com índice
baciloscópico de 1,5. Todos os meus contatos foram avaliados, sem nenhuma suspeita. Iniciei
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o tratamento. No entanto, após algumas doses, comecei a fazer hemólise, o que tornou
necessário a substituição dos medicamentos. Eu me senti arrasada com o diagnóstico, não
sabia o que fazer ou a quem recorrer, porque meus familiares e amigos se mostraram os mais
preconceituosos. Além disso, a mudança do meu corpo, da cor da pele e o estado debilitante,
fez com que eu evitasse o convívio social. Fiquei extremamente deprimida, por isso e por
causa das condições físicas abandonei os estudos.
Na ocasião, eu era bolsista integral no Curso de Graduação em Recursos Humanos,
na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) e fazia também um curso técnico em farmácia,
com uma bolsa federal, concedida através do SISU, no Centro de Aprendizagem e Integração
de Cursos. Todas estas conquistas foram perdidas. E o isolamento passou a fazer parte da
minha vida.
Hoje, terminei o tratamento, recebi alta por cura com baciloscopia negativa, mas
continuo em tratamento de reação (corticoide e talidomida). Tenho um quadro reacional grave
e de difícil controle, já fiz uma cirurgia para descompressão neural e estão previstas mais 6
intervenções. Mas, devido às complicações na primeira cirurgia (deiscência com perda óssea)
e à longa distância a ser percorrida até a capital do estado, Salvador, penso em não fazer
neste momento.
Com a ajuda dos profissionais de saúde do Centro Municipal de Pneumologia e
Dermatologia Sanitária, que me acolheram e se mostraram como uma família, eu pude voltar
a conviver socialmente, superar o preconceito, retomar a faculdade e ajudar outras pessoas
acometidas pela hanseníase. Este apoio foi muito importante para eu retomar os rumos de
minha vida.
Hoje, sou pesquisadora e bolsista do projeto “Limites e possibilidades da reabilitação
baseada em comunidades como estratégia para inclusão social: prospecção no Brasil a partir de
iniciativas com pessoas acometidas pela hanseníase”, coordenado pela Universidade Federal
do Ceará e tendo como instituição colaboradora a Netherlands Hanseniasis Relief (NHRBrasil). Defendo a importância de construirmos uma sociedade inclusiva, que garanta acesso
à educação, trabalho, empoderamento a todos, em especial àquelas pessoas acometidas pela
hanseníase, pelo seu alto potencial de causar incapacidade física e estigma, com graves danos
sociais e psicológicos.
Neste encontro comigo mesma, hoje também sou líder e facilitadora do Morhan em
meu município, por meio do grupo de autocuidado no Centro Municipal de Pneumologia e
Dermatologia Sanitária. Vislumbro que a 15ª Conferência Nacional de Saúde em dezembro de
2015, com o tema “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do povo
brasileiro”, possa de fato transformar as vidas das pessoas, positivamente. Algo que eu não
tive oportunidade. Ainda em busca de melhores condições de saúde para mim, me considero
privilegiada por poder contribuir de alguma forma para a melhoria da vida de pessoas afetadas
pela hanseníase. Mas, sinto que estou apenas começando neste movimento.
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História de Vida de Valdenora da Cruz Rodrigues
Valdenora da Cruz Rodrigues
Manaus, 07 de novembro de 2015

Nasci em 24 de maio de 1960, filha biológica de Raimundo Maciel dos Santos e Jucelina
dos Santos, na localidade de Arauiri, no município de Tefé, no Estado do Amazonas. Aos quinze
dias de nascida, minha mãe biológica morreu de Tuberculose. Fui então entregue pelo meu pai ao
casal que havia me batizado: meus padrinhos, Sr. João Rodrigues das Chagas e Sra. Maria Meide
das Chagas. Segundo meus pais adotivos, fui uma criança muito doente, comprometida pela falta
de amamentação, o que incidiu gravemente na minha condição nutricional.
Quando fui adotada minha mãe adotiva encontrava-se grávida de 6 meses de seu primeiro
filho. Por esta situação, que gerava um acúmulo de responsabilidades para esta família, contei com
os cuidados de um tio (irmão do meu pai). Este tio era portador da Hanseníase, não diagnosticado,
sem tratamento, e sem separação. E era ele quem cuidava de mim todo tempo. Quando eu tinha 8
anos de idade, começaram a aparecer os primeiros sinais de hanseníase em meu corpo: manchas,
inchaços nas mãos , pés, orelhas e dores em todo o corpo.
Morávamos em Arauiri, município de Tefé, no estado do Amazonas. Era comum nessa
época, no interior do Brasil, em comunidades ribeirinhas, passarem muitos barcos com curandeiros.
Meus pais sempre recorriam a eles em busca de cura para aquela doença que ninguém conhecia.
Preparavam garrafadas (bebidas com várias ervas medicinais) e chegaram até a me levar em
sessões espíritas, onde também receitavam as referidas garrafadas. No entanto, a doença não
cedia e só piorava. Passei um ano fazendo esse tipo de tratamento e me alimentando somente de
sardinha (peixe da região) pois era considerado não “remoso” (uma qualidade dos alimentos mais
gordurosos, considerados perigosos).
Minha mãe era professora da única escola da comunidade. Quando as outras crianças
perceberam o meu estado de saúde, com medo, começaram a se afastar de mim. Em seguida
os pais tiraram todos os alunos da escola por causa da minha condição. Minha mãe ficou sem
trabalho.
Um dia, meus pais resolveram me levar para Tefé, para uma consulta médica. Saímos na
madrugada, eram quatro horas de viagem de barco a remo (não tínhamos barco a motor). Nem
os médicos conseguiam me diagnosticar. Na quarta viagem, no ano de 1969, chegaram a um
diagnóstico: Hanseníase. Com isso veio também a recomendação de que eu deveria ser internada
na Colônia Antonio Aleixo, em Manaus, capital do Estado do Amazonas, onde havia um Hospital
próprio para internação e tratamento da doença. Eu na verdade, ainda com 9 anos, não entendia
quase nada do que estava acontecendo.
Com a necessidade da viagem, meus pais tentaram preparar o que eu deveria levar. Eu
nunca tinha usado um sapato. Compraram uma sandália para mim e, pela primeira vez, tentei
com dificuldades usar um calçado, pois meus pés estavam muito doloridos. Mesmo assim sentia a
maior alegria em ter de calçar uma sandália. Nesse mesmo dia, uma tia de minha mãe que morava
com as freiras, conseguiu arrumar umas roupinhas para mim, pois as que eu tinha estavam muito
velhas (eram feitas de saco de açúcar). Tudo isso para que eu pudesse viajar para Manaus.
Meu pai foi ao barco apresentar minha passagem e, infelizmente tomou conhecimento
de uma triste notícia: eu não poderia viajar dentro da embarcação com os demais passageiros
por causa da doença! Com a pressão das freiras e do médico quanto à necessidade urgente da
minha viagem, o dono do barco aceita a proposta de me conduzir numa canoa, amarrada ao barco,
a reboque. Meu pai muito abatido e triste, pega nossa própria canoa e tece, com as folhas do
cauaçu, a panacarica. A panarica é uma espécie de telhado. Com os talos de arumã meu pai fez a
armação para a panacarica, uma cobertura tipo abrigo, para me proteger da chuva e do sol durante
a viagem.
Depois de tudo pronto, meus pais vieram conversar comigo. Foi um momento muito triste,
quando choramos muito. Eles me aconselharam a não sair daquele cantinho, quando faltavam
apenas 15 minutos antes da partida do barco. Minha mãe me levou para a canoa e arrumou minhas
coisas. Disse onde eu teria que ficar sentada ou deitada, lembrando que eu deveria tirar água da
canoa com frequência, para não molhar onde eu fosse dormir.
Chega a hora da partida, minha mãe me abraça, abençoa e diz “Vai com Deus”. Logo em
seguida vem meu pai para arrumar a parte de trás da canoa. Eu comecei a sentir uma grande dor
no meu peito e uma enorme vontade de chorar quando vi aquele barco enorme de três andares.
Observei meu pai entrar no barco para conversar com o dono e, depois juntos, irem até a parte de
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trás do barco para averiguar a distância da minha canoa para o barco. Em seguida, meu pai volta
me trazendo alguns alimentos, pois naquele dia não teria jantar.
Exatamente às 6 horas da tarde do dia 28 de novembro de 1969 sai o barco, acompanhado
à distância pela canoa que me levava, deixando na “beira” meus pais completamente transtornados
pela dor da partida e pelas condições em que eu, menina sozinha, ia me internar em uma Colônia.
Até o barco se distanciar e escurecer, fiquei em prantos, sem conseguir me controlar.
Acabei dormindo pelo cansaço e choro. No dia seguinte, os encarregados da embarcação jogam
duas latas, amarradas às cordas: uma com café e outra com bolachas para me alimentar. Só que
eu não conseguia comer, tamanha a tristeza, o medo, a perplexidade e a saudade dos meus
irmãos menores, de quem eu cuidava. Tinha também saudade dos meus pais, e sentia a incerteza
do que me aguardava, do que ia acontecer comigo. Observei que várias pessoas vinham na popa
do barco para olhar para mim. Foram duas noites e dois dias de viagem, e eu não tinha nem dez
anos. Só consegui urinar, não tinha como fazer outra coisa.
A internação foi também um processo muito doloroso, pois não sabia, não entendia o
porquê daquele isolamento, daquela distância da família. Chorava muito por sentir uma profunda
tristeza. Sem contar os vários problemas que tive de enfrentar na Colônia.
Em 1976, já com 16 anos, tive “alta” e retornei para casa dos meus pais. Mas retornei um
ano depois para a Colônia, pela dificuldade em me adaptar, pois todos me viam como “aquela menina
doente voltou”. Essa atitude me estigmatizou, causando grande angústia e constrangimento.
São as dores causadas pelo preconceito. Em 1978, a Colônia, enquanto local de isolamento, foi
desativada, conforme Portaria 165/ Presidência da República/ Ministério da Saúde.
Em 1981 fui contratada pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas como Auxiliar
de Enfermagem, passando a exercer a função de parteira, em desvio, por conta da experiência
adquirida no Hospital/Colônia e pela necessidade da área. Nesse mesmo ano assumi um
compromisso com o companheiro Edigilson Barroncas, com quem vivo até hoje. E, juntos com
demais companheiros de luta, já em 1982, começamos a atuar no movimento social e, em 1983,
conseguimos fundar o Morhan do Amazonas.
No dia 08 de março de 1984, dia Internacional da Mulher, representei a Mulher Atingida
pela Hanseníase, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP. Ainda em 1984, participei
do 3º Encontro Nacional do MORHAN, em Brasília.
Em 1985, tive uma grande decepção e revolta, por ter sido acometida por uma recidiva
que causou uma reação nos nervos, apresentando “garras” em meus pés e mãos. Essa condição
me comprometeu profissionalmente, me impedindo de fazer o que eu mais gostava: partos. Isso
me causou grande tristeza, pois desde criança sonhava com uma profissão da área da saúde, por
gostar de roupa branca. Sempre me via vestida de branco.
Perdi minha profissão aos 26 anos, sendo obrigada a tirar licença para fazer o tratamento
e reabilitação. Minha revolta era tamanha que eu brigava com “Deus e o Mundo”. Com isso,
minha história chega ao conhecimento da Secretaria de Saúde do Estado e, através de Portaria
Governamental, todos os servidores portadores de hanseníase poderiam requerer aposentadoria
por invalidez, com o que fui beneficiada, sendo uma das primeiras pessoas atingidas pela hanseníase
a ter direito a aposentadoria por invalidez.
Em 1994, eu e meu companheiro Edigilson, adotamos nosso único e amado filho Walter
Cruz Barroncas, que hoje nos ajuda nessa luta, sendo motivo e orgulho e alegria. No ano de 1999,
fui eleita 1ª Suplente do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas. Em 2005 fui eleita membro
da Executiva da Diretoria Nacional do Morhan.
Já em 2006, fui eleita Conselheira Titular pelo Morhan, tendo representação no Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE. Ainda em 2006 fui designada a
representar o CONADE no GTI/Hanseníase (Grupo de Trabalho Interministerial da Presidência da
República). Durante quatro anos, dois mandatos, fui Coordenadora do Morhan de Manaus.
Hoje, com 55 anos de idade, continuo na luta, sendo Conselheira Titular no CONEDE
(Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência), assim como Conselheira Titular do
CMDPD (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência). E o mais importante na
minha vida é estar engajada nos movimentos e lutas de resgate e garantia do espaço que tanto
as pessoas atingidas pela Hanseníase quanto as pessoas com Deficiências Físicas têm direito.
Exercer cidadania em igualdade e liberdade, com direitos e deveres como todo e qualquer cidadão,
sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Todas essas vitórias e conquistas, resultantes
de minha trajetória de lutas contra o preconceito e a discriminação, foram alcançadas através
desse engajamento que o MORHAN me proporcionou uma formação, um conhecimento e uma
forma de exercer minha cidadania com dignidade.
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Mobilização Social
Beleza com Propósito Brasil: Todos Contra a Hanseníase!
Alicy Scavello

“Beleza com Propósito” é o nome da extensão social e lema do concurso de beleza
Miss Mundo (Miss World), criado em 1951 na Inglaterra. Este concurso de beleza tem como
diferencial o foco nas causas sociais e ações humanitárias. A Miss Mundo eleita torna-se
embaixadora do “Beleza com Propósito” e representante de diversas causas sociais.
Há três anos, o diretor do concurso Miss Mundo Brasil, Henrique Fontes, me convidou
para coordenar o projeto. Ele gostaria de trabalhar mais ativamente com a Miss nas causas
sociais e em algo que realmente fizesse a diferença. Eu, como médica que trabalhava com
hanseníase, pesquisadora e professora de medicina, sugeri que trabalhássemos no combate
a esta moléstia, tendo em vista sua alta prevalência no Brasil, seu caráter estigmatizante e a
pouca informação oferecida à população em geral.
Ao longo do tempo que trabalhei com a doença na faculdade e no ambulatório, pude
perceber que o sucesso no diagnóstico, na adesão ao tratamento e na cura, ia além daquilo
que tínhamos para oferecer no ambiente hospitalar. Era preciso haver maior comprometimento
da sociedade como um todo.
Além da doença em si, os pacientes tinham que lidar com o preconceito e o estigma da
“lepra”. Era frequente atender pacientes que escondiam a doença diante de seus familiares,
amigos, colegas de trabalho e conhecidos em geral. Apesar de compreenderem que logo que
se iniciava o tratamento a doença já não era mais transmissível e, mesmo sabendo que havia
formas não contagiosas da doença, os doentes, em algum momento, eram vítimas de algum
preconceito.
Sempre encorajava os pacientes a conversar com suas famílias e trazer os familiares
para o exame de contactantes. No entanto, a sobrecarga psicológica que esta pessoa recebia
ao contar às outras era pior que a doença em si.
Infelizmente, muitas pessoas viam seus familiares e amigos se afastarem e até mesmo
perdiam o emprego quando davam a notícia. Era triste! A partir desses acontecimentos,
percebi que de nada adiantava focar somente na cura clínica daquele doente, deveríamos
focar no tratamento em geral. Havia na sociedade uma doença maior e muito mais contagiosa:
o preconceito. Enquanto isso não fosse curado, as pessoas continuariam omitindo a doença
e a cadeia de transmissão continuaria se perpetuando. Os doentes seriam novamente
contaminados, continuaríamos a ver os contactantes adoecerem após anos e crianças
pequenas já com a doença em grau incapacitante.
Piaget já dizia que para desconstruir um conceito era necessário a construção de
outro, e assim deveria ser o trabalho para combater o preconceito e o estigma da doença, uma
construção contínua. Para trabalhar o novo conceito da doença, achei interessante o paradoxo
de associarmos a imagem de uma Miss, de um concurso de beleza, e começamos os nossos
trabalhos com a Miss 2012, a estudante de medicina Mariana Notarangelo.
Naquele mesmo ano, nos associamos ao Morhan, entidade que há muito vem lutando
pela causa e que agregou muito ao nosso projeto. É muito importante o trabalho de todos em
prol da erradicação da doença, não somente dos profissionais de saúde, mas também dos
profissionais da educação, da imprensa, da mídia, dos líderes comunitários e religiosos, das
associações filantrópicas, enfim, todos deveriam atuar juntos, tornando-se multiplicadores
de informações, principalmente nas escolas. Lutar em prol da hanseníase é um exercício de
cidadania. Tendo em vista este objetivo, nosso projeto Beleza com Propósito Brasil foi batizado
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como “Todos Contra a Hanseníase”.
No ano de 2013, já com a Miss Brasil Sancler Frantz, trabalhamos junto ao Morhan
na Carreta da Saúde, em diversas ações promovidas pelo Brasil. Nesta carreta fazíamos
atendimento comunitário para diagnóstico de casos suspeitos de hanseníase. Onde íamos
tínhamos muita receptividade. A maior recepção era sempre das crianças que ficavam muito
empolgadas com a figura da Miss.
Seguindo esta perspectiva focamos no ano de 2014, já com a Miss Julia Gama, e
novamente trabalhando em parceria com o Morhan nas ações em escolas municipais localizadas
em regiões de alta prevalência de hanseníase. Trabalhamos em conjunto com o Teatro Bacurau
(do Morhan) nestas ações e também com o treinamento de agentes multiplicadores (líderes
religiosos, líderes comunitários, professores e educadores) dentro da comunidade de Jardim
Gramacho, em Duque de Caxias, RJ.
O projeto obteve muita visibilidade e a Miss Julia Gama, quando esteve em Londres
para concorrer à Miss Mundo, acabou sendo premiada com a estatueta de melhor projeto.
Neste ano de 2015, em parceria com o Morhan, a Miss Catharina Choi esteve no
Mato Grosso (estado brasileiro com o maior índice de hanseníase) para uma série de ações
sociais. De uma forma divertida, Catharina deu aulas em escolas sobre os sinais e sintomas
básicos da doença. Ela deu uma aula para os alunos, acompanhada por Artur Custódio e sob
minha supervisão, que prestavam bastante atenção e faziam perguntas, depois tiravam muitas
fotos e pediam autógrafos. Ainda participamos do seminário de hanseníase da Assembleia
Legislativa do Mato Grosso, de campanhas em comunidades, programas de debates em
rádios e entrevistas nos veículos de comunicação local.
Apesar de muitas conquistas nos últimos anos, sendo grande parte destas
proporcionadas pelo Morhan, ainda nos deparamos com problemas básicos de saneamento e
populações vivendo sob condições precárias de salubridade, que predispõem o aparecimento
de doenças e dificulta o sucesso do tratamento. No entanto, não podemos desistir. Devemos
fazer a nossa parte e cobrar das autoridades competentes que façam a parte deles!
Em dezembro de 2015, a Miss Brasil 2015, Catharina Choi, está em Sanya, na China,
concorrendo ao título de Miss Mundo. A final acontecerá no dia 19 e esperamos que, junto
com a coroa de Miss, venha também a vitória no combate à hanseníase no Brasil.
TODOS CONTRA A HANSENÍASE !
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A Carretinha da Saúde: Uma Estratégia de Detecção
Precoce da Hanseníase.
Brenda Menezes

Quando saímos pelas estradas brasileiras para atender a chamados é uma
emoção que só se pode sentir vivenciando. É muito forte! Um sentimento de que, na soma
de esforços, podemos chegar à população, onde quer que esteja.
A Carretinha da Saúde, projeto já premiado pela Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM), continua percorrendo o nosso território, levando informação e condição
de atendimento complementar de saúde, constituindo-se em recurso de porta de entrada do
Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto voluntários, temos a convicção de que constitui
uma estratégia importante, considerando a necessidade de criar demanda que tenha como
impacto o reconhecimento precoce da hanseníase. É uma estratégia, que somada a um plano
de ação de cobertura ampliada de vigilância à saúde, pode agilizar o reconhecimento de casos
novos, dando maior visibilidade aos esforços dos gestores locais, além de viabilizar , também,
a oferta de outros serviços, já que seus 3 consultórios podem ser utilizados simultaneamente
com ações variadas.
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Em seus quatro anos de atividades, a Carretinha realizou mais de 5 mil atendimentos
e detectou mais de 60 casos suspeitos de hanseníase. Atendeu a chamados do Estado do Rio
de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Bahia,entre outros. As ações são executadas
em parceria com as Secretárias municipais de saúde (SMS).
A Carretinha da Saúde tem viajado com equipe de militantes, voluntários do Morhan,
mas que a composição pode variar, dependendo da programação contratada. Na equipe
básica, conta com o Manoel Costa, motorista zeloso, que cuida do veículo e da montagem e
desmontagem. Tem tido com frequência a participação de Sylvia Daflon, agente de saúde de
larga experiência, ou de Célio Marques, técnico de enfermagem, militante de longa história e
reconhecido no Morhan.
Nas atividades de educação popular a equipe tem contado com Sueli Costa,
assistente social, experiente em programas de saúde coletiva, que atua como palestrante.
Conta, também, com a coordenação de Brenda Menezes e Jorge Garcia, atores do Teatro
Bacurau, que realizam apresentações, integrando o plano de educação em saúde, em escolas,
reforçando de forma lúdica as informações essenciais para a suspeição da hanseníase, além
de participarem da divulgação da programação da Carretinha na mídia local e panfletagem.
Destaca-se nessa estratégia, a importância de participação dos profissionais dos
quadros dos municípios na Carretinha da Saúde: médicos, enfermeiros, ou fisioterapeutas,
com procedimento de avaliação dermatoneurológica, referenciando as pessoas para unidade
da rede do SUS, para exames complementares e evolução de tratamento dos casos que
vejam confirmados.
Por fim, encerrando esse artigo, informamos que através da Carretinha da Saúde,
o Morhan atua defendendo uma política pública que reconheça a saúde como direito dos
cidadãos. O movimento visa o atendimento às demandas da população, tendo dentre os
propósitos na luta contra a hanseníase: fazer agentes multiplicadores com medidas educativas
junto a instituições de ensino e população em geral, veiculando informações corretas sobre
a doença, ressaltando a importância do diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação por
equipe multidisciplinar para a prevenção de incapacidades; conscientização; preservação e
resgate da cidadania das pessoas atingidas pela hanseníase.
Já a atuação junto às autoridades públicas de saúde visa a garantia de acesso do
usuário ao SUS através da atenção básica, defendendo a descentralização do atendimento,
ampliação da cobertura e intensidade das atividades de controle; defendendo também a
qualificação dos profissionais para ampliar a detecção precoce, ressaltando a importância da
atuação de agentes comunitários de saúde para a detecção de novos casos e sensibilização
das famílias para o exame de comunicantes, procedimentos essenciais para a eliminação da
hanseníase enquanto problema de saúde pública no Brasil.
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“A ILEP Reforça Seu Apoio Para a Luta Contra a
Hanseníase no Brasil”

A Federação Internacional de Associações de Combate à Hanseníase (ILEP) está
atuante no Brasil desde 1930, quando a primeira associação presente – a American Leprosy
Missions (ALM) – prestou apoio técnico ao governo federal. Após a criação do MORHAN
em 1981, a ILEP teve várias iniciativas bem-sucedidas com o movimento social, ao longo dos
anos, e agora existe cada vez mais espaço para uma aliança forte a nível nacional e dentro dos
estados e municípios brasileiros. Essa foi uma das principais conclusões da recente oficina
de ações estratégicas da ILEP no Brasil, realizada em São Paulo no fim de outubro de 2015.
A ILEP é uma federação de 14 organizações não-governamentais (ONGs)
internacionais que atualmente trabalha em 63 países ao redor do mundo, fornecendo um
leque de serviços de apoio técnico e financeiro para projetos de campo. A história da ILEP
no Brasil inclui o envolvimento direto de oito membros em épocas e estruturas variadas.
No momento, há três membros ainda com projetos ativos no país – a Associação Italiana
Amigos de Raoul Follereau (AIFO, que apoia a Associação Brasil Saúde e Ação – BRASA),
a Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e Tuberculosos (DAHW),e a Fundação
Neerlandesa de Combate à Hanseníase (NHR Brasil) – além da ALM, que continua prestando
apoio técnico para ações de prevenção das incapacidades e reabilitação.

Ao longo dos anos, o número de associações da ILEP presentes no Brasil diminuiu,
bem como o tamanho do apoio anual disponível para o país. Infelizmente, essa redução não
foi em decorrência da situação da hanseníase no Brasil, visto que continua o segundo país
mais endêmico com 15% dos casos detectados no mundo. Foi mais um caso da percepção
internacional de que o Brasil se tornou um país com condições financeiras e técnicas de cuidar
da endemia hansênica dentro do Sistema Único de Saúde, precisando só de algumas ações
complementares. Tanto no Brasil, como em qualquer outro país, a ILEP tem a meta de apoiar
as pessoas atingidas pela hanseníase da melhor e mais eficiente forma possível.
Nesse intuito, em março de 2015 a ILEP lançou uma nova estratégia internacional,
visando três metas externas em prol da sua visão de um mundo sem hanseníase:
1. Interromper a transmissão da hanseníase por meio da detecção precoce com

equidade para mulheres e crianças, reduzindo as incapacidades em casos novos,
aumentando a busca ativa de casos, implementando o acompanhamento de contatos
e a quimioprofilaxia baseada em evidências dos testes pilotos;
2. Prevenir as incapacidades devidas à hanseníase e a piora das incapacidades existentes,

quantificando a dimensão e a natureza da morbidade residual após a poliquimioterapia
(PQT), abordando necessidades não atendidas;
3. Eliminar as barreiras à inclusão de meninas e meninos, mulheres e homens atingidos

pela hanseníase por meio do apoio a associações fortes de mulheres e homens
atingidos por incapacidades, inclusive as causadas pela hanseníase, lutando contra
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leis e práticas discriminatórias, respeitando seus direitos, expandindo programas de
inclusão, ajudando pessoas atingidas pela hanseníase a fazerem valer seus direitos.
Em outubro de 2015, os membros da ILEP no Brasil se reuniram para adaptar essa
estratégia internacional à realidade nacional, contando com o apoio de vários parceiros
importantes, como o coordenador nacional do Morhan, Artur Custódio. Uma das perspectivas
predominantes é que a terceira meta – eliminar as barreiras à inclusão – deve receber mais
atenção da ILEP em virtude da atuação forte do setor público com as primeiras duas. Apesar
do fato que a ILEP apoiou os programas estaduais de combate à doença durante muitos
anos nas ações básicas de diagnóstico, tratamento, vigilância e prevenção das incapacidades,
esse tipo de apoio programático é cada vez menor. Todos os membros têm suas prioridades
e querem ter um impacto favorável em todas as metas, mas a eliminação das barreiras à
inclusão será prioritária.
Nessa linha, há uma série de prioridades estratégicas da ILEP no Brasil para os
próximos anos:
• A busca por inovações tecnológicas e novas abordagens para aprimorar a qualidade
dos serviços de hanseníase no país e alcançar a detecção cada vez mais precoce da
hanseníase;
• A ILEP se beneficiaria de mais assessoria direta de mulheres e homens atingidos
pela hanseníase na definição de suas prioridades e projetos apoiados. Seguindo a
experiência da ILEP internacional, os membros no Brasil devem criar um corpo de
conselheiros brasileiros entre pessoas com experiência própria com a doença e seus
efeitos;
• A ILEP, seus parceiros nacionais e outros interessados devem criar uma aliança
nacional para implantar uma estratégia de advocacia em prol de resultados concretos
e aumentar a visibilidade da hanseníase na agenda das políticas públicas brasileiras;
• O fortalecimento das associações de pessoas atingidas pela hanseníase, como o
Morhan, e de pessoas com incapacidades é essencial para a sustentabilidade da
missão da ILEP e suas associações;
• A pesquisa em hanseníase no Brasil é um campo fértil, em virtude da qualidade de
pesquisadores renomados e o número de pessoas que ainda convivem com a doença.
É uma contribuição duradoura que o país pode fazer para a luta mundial contra a
hanseníase.
Os membros da ILEP também estão buscando descentralizar suas ações para
associações e organizações não-governamentais brasileiras. Significa que a ILEP está
comprometida com o combate à hanseníase no Brasil com recursos técnicos e financeiros,
mas prefere fazer isso através de entidades nacionais e deixar um legado de fortalecimento
da sociedade civil no país. Esse passo deve facilitar o acesso a outros doadores nacionais e
parceiros com outras organizações de pessoas com deficiências e doenças negligenciadas.
A ILEP tem muita admiração e gratidão pelo trabalho dos parceiros no campo, sejam
do setor público, das universidades ou da sociedade civil. O Morhan está nesse grupo de
parceiros fortes e valorizados e há mais que podemos fazer juntos nos próximos anos, na
implantação da estratégia nacional da ILEP.
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De Qual Participação Social Estamos Falando?
Thayse Andrade Fernandes, Alberto Novaes Ramos Jr., Jaqueline Caracas Barbosa.
Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará.

Atualmente, encontramos a utilização do termo participação social associado à área da
saúde, especialmente quando falamos sobre a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde
a Constituição de 1988, o SUS está em processo de implementação, tendo como referencial
suas diretrizes e princípios fundamentais, como a Integralidade, a Universalidade e a Equidade da
atenção à saúde, vinculados em sua essência à participação social.
O conceito de participação social está diretamente relacionado ao envolvimento do
cidadão como agente de transformação política. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
expressa esta perspectiva e “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde” (Brasil,
1990).
Uma vez que essa nova relação se estabelece entre o Estado e a sociedade e que
as decisões sobre as ações de saúde passam a ser negociadas com aqueles que conhecem a
realidade da saúde em seus próprios territórios, em suas comunidades, encontra-se, então, a real
democracia sendo aplicada, vivenciada (Rolim et al, 2013).
Em 2014 foram instituídos a Política Nacional de Participação Social (PNPS) e o Sistema
Nacional de Participação Social (SNPS). O objetivo foi a criação, o fortalecimento e a articulação
das estruturas democráticas de participação já existentes e sua interface com a administração
pública federal e a sociedade civil. A política pretendeu manter os espaços já consolidados e
ampliar para a participação do indivíduo, o cidadão, bem como o ambiente virtual de participação
(Delduque; Dallari; Alves, 2014).
A participação social das pessoas atingidas pela hanseníase na construção de políticas
públicas e na garantia de seus direitos, depende de cada cidadão e/ou movimento social para uma
atuação legítima no controle social. Este contexto é de alta relevância, principalmente pelo fato
da hanseníase ser uma condição crônica negligenciada e um relevante problema de saúde pública.
Para além dessa participação social, como prática do exercício de cidadania, do seu papel
político, existe outro conceito utilizado como referencial quando se fala da abordagem de pessoas
atingidas pela hanseníase.
Existe um instrumento em forma de escala, que foi pensada, construída e validada para
medir se pessoas atingidas pela hanseníase, deficiências ou outras condições estigmatizantes
estão tendo algum efeito em sua participação social, ou seja, se estão vivenciando algum tipo de
restrição (Participation Scale Users Manual, 2005).
Com o processo histórico de exclusão e discriminação da doença, o estigma pode ser
considerado como uma das principais causas de restrições à participação social, mas não é a
única. Os efeitos da doença podem agravar essa restrição, seja devido ao efeito incapacitante
de deficiências, limitações de atividade ou outras barreiras ambientais da participação, seja por
representar uma condição crônica e com potencial de gravidade variável (Van Brakel et al., 2006).
Quando se pensa na participação social de uma pessoa atingida pela hanseníase estamos
indo além do cuidado clínico, biológico, oferecido pelos serviços de saúde; estamos nos aproximando
das dimensões da vida dessas pessoas.
A Escala de Participação baseia-se no conceito de participação social definido e
apresentado na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)
publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2001 que define Participação como
sendo o envolvimento em situações da vida diária e restrições na participação como problemas
que um indivíduo pode experimentar ao se envolver em situações de vida (OMS, 2008).
A CIF é um importante referencial que, quando avalia a noção de incapacidade, não se
restringe aos aspectos biológicos e efetivamente considera as dimensões individuais e sociais, por
essa razão torna-se um referencial quando pensamos a pessoa integralmente, em todos os seus
aspectos biopsicossociais (Di Nubila, 2010).
A Escala de Participação contempla em suas questões as principais áreas da vida
abordadas na CIF, que se apresentam divididas nos seguintes domínios: Aprendizado e aplicação dos
conhecimentos: compartilhar habilidades e conhecimento, resolver problemas etc; Comunicação:
conversação, expressão de necessidades e ideias, participação em discussões etc; Mobilidade:
usar o transporte público, frequentar lugares públicos, caminhar, capacidade de se deslocar,
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etc; Cuidado pessoal: nutrição, higiene, roupas e aparência; Vida doméstica: serviços de casa,
ajuda a outros etc; Interações interpessoais: relacionamentos; Principais áreas da vida: educação,
emprego, vida econômica etc; Vida comunitária, social e cívica: vida em comunidade, recreação,
lazer, religião, vida política.
Umas das formas de se ampliar a abordagem da hanseníase é por meio da inclusão da
dimensão de participação como uma categoria fundamental, que pode ser abordada em diferentes
momentos e vivências no processo de adoecimento e pode, ainda, potencializar as ações voltadas
para a reabilitação dessas pessoas (Barbosa et al., 2008; Barbosa, 2009).
O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Controle da Hanseníase
(PNCH), recomenda o uso da Escala de Participação para o acompanhamento dos pacientes,
tornando-a instrumento de monitoramento e avaliação obrigatório na rotina dos serviços.
Entretanto, sua utilização não tem sido sistematicamente integrada na rede de atenção a estas
pessoas (Brasil, 2008).
Para compor este olhar mais ampliado, o projeto Integrahans Norte & Nordeste “Atenção
à saúde para hanseníase em áreas de alta endemicidade nos estados de Rondônia, Tocantins
e Bahia: abordagem integrada de aspectos operacionais, epidemiológicos (espaço-temporais),
clínicos e psicossociais”, com financiamento pelo MCTI/CNPq/MS-SCTIE-DECIT n° 40/2012
– Pesquisa em Doença Negligenciada – sob execução Departamento de Saúde Comunitária,
Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Ceará, acata esta recomendação. A pesquisa
procurou conhecer dimensões psicossociais das pessoas atingidas pela hanseníase nos municípios
de Vitória da Conquista e Tremedal, Bahia, e em Cacoal e Rolim de Moura, em Rondônia, utilizando
instrumentos validados para se aproximar de questões relacionadas à Qualidade de Vida, Limitação
de Atividades e, principalmente, à Participação Social.
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A FHEMIG, a Hanseníase e as Colônias
Jorge Nahas - Presidente da Fhemig
Cordovil Neves de Souza - Membro do Morhan-MG.

Doença estigmatizante por excelência, a hanseníase deu origem, através dos
séculos, a episódios dos mais dolorosos e cruéis da história da humanidade. Aqueles, real ou
pretensamente, afetados por ela eram violentamente apartados do convívio de seus familiares.
Esse sofrimento era agravado pela separação compulsória de seus filhos, levados para os
preventórios.
O medo e a ignorância sobre suas causas influenciou inclusive a comunidade científica
que, em nome de medidas sanitárias, estabeleceu o isolamento de suas vítimas. As colônias
eram autossuficientes em termos de estrutura, dotadas de cemitério, cadeia, padaria, olaria,
pocilga, pomares, cinema, praça de esportes, delegacia, prefeitura, geração própria de energia
e moedas próprias. As leis do país não valiam para esses brasileiros. Um interno era preso
conforme a decisão do “delegado” ou diretor da colônia.
Mas deve-se registrar a abnegação e coragem de religiosos, médicos e outros
trabalhadores, enfermos já curados ou em tratamento, que dedicaram o melhor de suas
vidas a garantir condições dignas para os internados. Foram decisivos para a superação do
isolamento.
Desde 1977, quando foi feita a incorporação da Fundação Estadual de Assistência
Leprocomial (FEAL), a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriga este
legado. Atualmente, acolhe e cuida de quatro equipamentos - Casa de Saúde Santa Isabel,
em Betim; Padre Damião, em Ubá; Santa Fé, em Três Corações; e São Francisco de Assis, em
Bambuí - e das poucas centenas de pacientes remanescentes.
Esses seres humanos que resistiram e superaram obstáculos, pressões e rejeições,
transformaram o local, que era de exclusão, em uma nova terra natal. Nessas comunidades, a
Fundação mantém hospitais, lares abrigados, centros de reabilitação e outros equipamentos,
para uso exclusivo dos antigos internos ou compartilhados com a população circunvizinha. Além
deste abrigamento e do atendimento, a Fhemig também é responsável pelo seu patrimônio
histórico, cultural e imobiliário, e de vastas extensões de terras então remotas, mas hoje
próximos de centros urbanos.
Vê-se, pois, que a nossa missão é complexa e multifacetada. Cabe-nos a tarefa de
cuidar dos internos e conduzir a transição desses espaços, habitados por cidadãos, donos de
seus imóveis e de seus destinos. Este complexo processo passa pelo desenvolvimento de uma
cultura de autonomia e cidadania.
A Fhemig enfrenta estes desafios em permanente discussão com moradores,
trabalhadores, prefeituras, com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase (Morhan) e agências governamentais. Não é tarefa fácil e, muitas vezes,
extrapola a responsabilidade precípua de uma fundação hospitalar, mas o fazemos com alegria
e imbuídos da missão de superar com galhardia esta página triste da nossa história.
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The Nippon Foundation, Leprosy and the Struggle for
Human Rights
Yohei Sasakawa
“I’ll be back,” I said, as I always do. The governor of Para state had promised to
strengthen support for leprosy control and I wanted to show him how much this meant to me.
I told him that I intended to return in order to see whether this promise had been fulfilled.
In order to eliminate leprosy from the world and end the discrimination that people
affected by leprosy and their families face, I have travelled frequently to Brazil, India and many
other endemic countries, conveying the concerns of people affected by leprosy to political
leaders, lawmakers and health authorities and wherever possible inviting them to accompany
me to these meetings.

How

i became involved in this work

My involvement with leprosy dates back 50 years. It started when I accompanied my
father—who had made leprosy elimination his life work—to a hospital in South Korea. When
I saw the abject state of the patients there, I decided I must do something to ensure that no
one in the world should have to suffer from leprosy.
In 1974, the Nippon Foundation set up an organization focused on eradicating
leprosy from the world. This was the Sasakawa Memorial Health Foundation. At the same
time, the Nippon Foundation started to fund the WHO’s Global Leprosy Program and provide
policymaking support and technical guidance to the governments of leprosy-endemic countries.
With the introduction of multidrug therapy (MDT) in the early 1980s, there was now
an effective tool for treating patients. Between 1995 and 1999, for a five-year period, the
Nippon Foundation underwrote the free supply of MDT worldwide. During that time, between
5 and 7 million people were treated with MDT. Since 2000, Novartis has provided MDT for free.
Thanks to the introduction of MDT and the move to integrate leprosy services into general
health services, there has been a 95% reduction in case numbers since the 1980s.

Remaining Challenges (Lowered Priorities/Presence

of

Hotspots)

However, even though India—the country with the largest number of cases—achieved
the elimination goal at the end of 2005, over the next 10 years the number of new cases
has stayed at levels of between 200,000 and 250,000. The reasons behind this include less
attention paid to leprosy, budget cuts and decreasing numbers of leprosy experts. In addition,
endemic countries still have a number of hard-to-reach leprosy hotspots. In these areas, there
remains a problem of hidden cases and transmission between an infected person and his or
her family members and other close contacts.
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Leprosy

as a

Human Rights Issue

While reducing the number of new infections is the main goal, there is another important
challenge. This is the social stigma and discrimination that people affected by leprosy have to
endure. On my travels over the years I have visited many leprosaria, colonies and slums where
people affected by leprosy and their families are to be found. Often the conditions they live
in are very difficult. Even today, people may find themselves ostracized by society and even
by their own families—and subjected to the most pernicious discrimination—simply because
they have contracted leprosy.
I undertake a lot of advocacy work in efforts to resolve this issue. In 2003, I first
approached the then-acting UN high commissioner for human rights, Bernard Ramcharan.
This began a process that led in 2008 to the adoption of a resolution by the UN Human
Rights Council on “Elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their
family members.” Subsequently, in 2010, the resolution was adopted unanimously by the UN
General Assembly, together with accompanying Principles and Guidelines.
In order to promote the resolution and the implementation of the Principles and
Guidelines, the Nippon Foundation organized a series of five symposia in different parts of the
world. The series began in 2012 in Brazil, with subsequent symposia held in India, Ethiopia and
Morocco, before concluding in Switzerland in 2015.
In parallel with this advocacy work through the United Nations, The Nippon Foundation
has also reached out to the general public through an annual “Global Appeal to end stigma and
discrimination against people affected by leprosy.” Since we began this initiative in 2006, it
has been endorsed by Nobel laureates, doctors, lawyers, educators, religious leaders, people
affected by leprosy and human rights organizations, among others. The appeal is launched in
January around the time of World Leprosy Day and it is our hope that it will result in a major
movement to end leprosy-related discrimination around the world.
In Brazil, The Nippon Foundation has an extremely influential partner in MORHAN,
which was one of the first organizations of people affected by leprosy to be organized on a
nationwide basis anywhere in the world. We would like to see MORHAN continue to play
an important role in dealings with the federal government, regional governments and other
NGOs.
Although I have now been engaged in the fight against leprosy for half a century, I feel
we are only at the midway point. However, I am determined to continue on this quest, walking
shoulder to shoulder with people affected by leprosy and in cooperation with many different
individuals and organizations. I will do so until we have eliminated leprosy and the stigma and
discrimination it causes, and until all people affected by the disease are able to enjoy their
human rights.
Profile

of

Yohei Sasakawa

Yohei Sasakawa is Chairman of The Nippon Foundation and WHO Goodwill
Ambassador for Leprosy Elimination. His decades-long commitment to fighting leprosy and
the social discrimination it causes is one of his most enduring initiatives.
He makes a point of seeing for himself the situation of people affected by the disease
in each country he visits, while urging political leaders and health authorities not to neglect
leprosy and the needs of those suffering from its physical, social and economic consequences.
In 2003, he approached the Office of the UN High Commissioner for Human Rights to
call to attention the discrimination against people affected by leprosy as a violation of human
rights. This helped to pave the way for the 2010 UN resolution to end discrimination against
people affected by leprosy. He is currently working to ensure that this UN resolution is fully
implemented by states and civil society.
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Novos Desafios
Condições de Saúde, Perfil Sociodemográfico e Qualidade
de Vida de Idosos Institucionalizados: A Experiência de
uma ex-colônia de Hanseníase.
Ana Claudia Meirim Krivochein1,2 ; Claudia Cristina de Aguiar Pereira; Carla Jorge Machado
1- Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca; 2 - Hospital Estadual Tavares Macedo/SVS/SES RJ;
MORHAN

A hanseníase, é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, causada pela
bactéria Microbacterium Leprae. Uma vez no organismo, ela migra para os nervos periféricos,
causando reação inflamatória local ou sistêmica. Essa reação se manifesta através de manchas
hipocrômicas na pele, com perda de sensibilidade, e tardiamente com a atrofia das extremidades
das mãos, pés e deformidades. Doença com alto índice de contaminação e de deformidade,
tornou-se prática o isolamento de pacientes em colônias por muitos anos para controle e
segurança, que hoje não se aplica mais. O Hospital Estadual Tavares Macedo (HETM), excolônia de hanseníase no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro, hoje uma unidade de saúde
com atendimento ambulatorial multidisciplinar nas especialidades clínicas e de reabilitação,
mantém o seu ambulatório de dermatologia. Este tem a responsabilidade pactuada pelo SUS,
em relação ao tratamento da hanseníase. No entanto, ainda há ex-pacientes que moram em suas
dependências ou no entorno, em companhia das famílias, que vieram morar com os egressos,
ou que constituíram no período em que foram internos. Além dos muitos ex-internos que não
retornaram ao convívio social. O presente estudo objetivou avaliar o estado clínico-funcional,
qualidade de vida, percepção subjetiva de saúde e bem-estar de idosos institucionalizados da
ex-colônia de hanseníase no HETM. Para o estudo, utilizou-se dados dos inquéritos de 2007
e em 2014, que contêm informações sociodemográficas e uma avaliação multidimensional
desses idosos. Para o delineamento da investigação, a metodologia foi definida pela avaliação
do banco de dados de pacientes idosos ex-hanseníanos, 112 em 2007, e 51 em 2014, que
haviam participado no inquérito anterior, aplicando testes específicos de avaliação individual
e em grupo. Avaliação estatística através de métodos quantitativos e inferência estatística,
através de testes de hipóteses. Todo estudo foi desenvolvido dentro das normas e autorização
do Comitê de Ética em Pesquisa, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (CEP/
ENSP) / Fiocruz.
Na Tabela 1, observa-se que, entre os 112 idosos que constituíram a amostra, a
idade variou entre 60 a 90 anos, tendo como média 69,94 anos (DP=7,3). Em torno de 86,6%
residiam em casas. Quanto às frequências relacionadas à amostra, a maioria dos idosos
institucionalizados são do sexo masculino (58,9%). Em relação ao estado civil, a categoria
que predomina, são os que convivem maritalmente (33%=casados e 10,2%=companheiros),
e atingiram o nível fundamental incompleto (52,6%) em grau de escolaridade. Quanto
à profissão (ocupação), 67% declararam ser aposentados, porém, na época, todos os
portadores de hanseníase, quando diagnosticados, automaticamente eram aposentados por
invalidez pelo código A.301, e as categorias albergado (2%) e pensionista (6%), devem ser
consideradas como subcategorias, pois compreendem a mesma natureza pecuniária. A renda
era homegênea, e nos inquéritos, as pessoas não relatavam ou misturavam as categorias,
portanto, optou-se por retirar esta variável das análises.
1

Classificação Internacional das Doenças (CID) 10 – A.30 = Hanseníase (doença de Hansen) = lepra.
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Tabela 1 – Distribuição percentual das variáveis selecionadas do módulo
socioeconômico, HETM, 2007

Masculino

Frequência Absoluta (n=112)
66

Feminino

46

41,1%

Casa

97

86,6%

Pavilhão

15

13,4%

Variáveis
Sexo
Residência

58,9%

Casado

36

33,0%

Companheiro

11

10,2%

Divorciado

2

1,8%

Solteiro

36

33,0%

Viúvo

24

22,0%

Analfabeto

28

25,0%

Fundamental Incompleto

59

52,6%

Fundamental Completo

21

18,8%

Médio Incompleto

1

0,9%

Médio Completo

3

2,7%

Albergado

2

1,8%

Estado Civil

Grau de Escolaridade

Frequência Relativa

Profissão (ocupação)

Idade

Missing
NA
NA

3

NA

Pensionista

6

5,3%

Aposentado

75

67,0%

Trabalha

29

25,9%

Mínimo

Máximo

Média

Desvio Padrão

60

90

69,94

7,295

NA

Em 2014, conforme observa-se na Tabela 2, participaram do inquérito 51 pacientes
idosos, que também participaram do inquérito em 2007. Nessa amostra, foi verificada quase
a mesma frequência para o sexo masculino, os casados correspondiam a 39,1%, e 43,1%
atingiram o ensino fundamental incompleto. Além disso, a residência predominante foi casa
(76,5%), e em relação a profissão (ocupação), mantiveram-se todos aposentados, como
demonstrado em 2007. No que diz respeito à variável idade, o valor mínimo era 62 e o máximo
87 anos, tendo como média 72,8 anos (DP=7,4).
Tabela 2 - Distribuição percentual das variáveis selecionadas do módulo
socioeconômico, HETM, 2014

Variáveis

Sexo
Residência

Estado Civil
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Frequência Relativa

Masculino

Frequência Absoluta (n=51)
30

Feminino

21

41,2%

58,8%

Casa

39

76,5%

Pavilhão

12

23,5%

Casado

20

39,1%

Companheiro

1

2%

Divorciado

3

5,9%

Solteiro

14

37,5%

Viúvo

13

25,5%

Missing

NA
NA

NA

Grau de Escolaridade

Profissão (ocupação)

Analfabeto

11

21,4%

Fundamental Incompleto

22

43,1%

Fundamental Completo

15

29,5%

Médio Completo

2

3,9%

NA

Superior Incompleto

1

2%

Aposentado

14

27,5%

Aposentado e pensionista

36

70,5%

Aposentado e trabalha

1

2%

Mínimo

Máximo

Média

Desvio

62

87

72,8

7,405

Idade

NA

As características da população estudada com idade média de 69,9 e 72,8 anos,
respectivamente em 2007 e 2014, o grau de escolaridade predominante é fundamental
incompleto, e a maioria do grupo convivendo maritalmente, não são comparáveis às descritas
para idosos institucionalizados no país.
Tabela 3 - Distribuição de Frequência das variáveis categóricas do módulo de saúde
e qualidade de vida 2007
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Não

15

13,4%

Sim

97

86,6%

Não

85

75,9%

Sim

27

24,1%

Não

27

24,3%

Sim

84

75,7%

Não

88

78,6%

Sim

24

21,4%

Não

86

76,8%

Sim

26

23,2%

Não

57

50,9%

Sim

55

49,1%

Não

37

33%

Sim

75

67%

Não

66

58,9%

Sim

46

41,1%

Muito insatisfeito

6

5,4%

Insatisfeito
Nem satisfeito / Nem
insatisfeito
Satisfeito

9

8,1%

30

27%

46

41,5%

Muito satisfeito

20

18%

Não

32

28,6%

Sim

80

71,4%

Muito insatisfeito

5

4,5%

Insatisfeito
Nem satisfeito / Nem
insatisfeito
Satisfeito

11

9,9%

30

27%

46

41,5%

Muito satisfeito

19

17,1%

Variáveis
Possui outras doenças
Déficit Auditivo
Déficit Visual
Fez tratamento psiquiátrico
Deficiência física
Fraqueza muscular
Quadro alérgico
Dificuldades para realizar
atividades diária

Quão satisfeito está com a vida

Usa algum medicamento de forma
contínua

Quão satisfeito está com a
qualidade de vida
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Quão satisfeito está com sua saúde

Muito insatisfeito

5

4,5%

Insatisfeito
Nem satisfeito / Nem
insatisfeito
Satisfeito

26

23,2%

37

33,0%

30

26,8%

Muito satisfeito

14

12,5%

No que se refere à percepção da própria saúde no ano de 2007, observa-se na Tabela
3, que 39,3% responderam estar satisfeitos com a própria saúde, embora 86,6% fossem
portadores de pelo menos uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT); 71,4% faziam
uso contínuo de medicamentos, e 67% conviviam com dor, o que pode estar relacionado às
sequelas da hanseníase, embora todos já tivessem sido curados. Menos da metade dos idosos
(41,1%) apresentavam dificuldade para realizar alguma das Atividades de Vida Diária (AVDs),
ou mais de uma. Foram encontrados 24,3% de portadores de necessidades especiais, 23,2%
dos respondentes tinham alguma deficiência física, 24,1% possuíam deficiência auditiva, 75,7%
tinham deficiência visual e 11,6% faziam uso de alguma tipo órtese e/ou prótese, e 46,4%
apresentavam algum tipo de deformidade no corpo e quase metade reportou fraqueza muscular
(49,1%). Esses fatores provavelmente também podem estar relacionados à hanseníase. Mas,
59,5% estavam satisfeitos com sua vida, enquanto 27% encontravam-se neutros em relação a
essa variável e uma parcela menor (13,5%) demonstrou insatisfação.
Tabela 4 - Distribuição de Frequência das variáveis categóricas do módulo de saúde
e qualidade de vida 2014
Frequência Absoluta
(n=51)

Frequência Relativa

Não

8

15,7%

Sim

43

84,3%

Variáveis
Portador de DCNT
Usa algum medicamento
Déficit auditivo
Déficit visual
Incontinência
Quedas
Fuma
Álcool
Atividades físicas
Risco de queda
AVD dificuldades
AVDI instrumental

Cognição
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Não

4

7,8%

Sim
Não

47
14

92,2%
27,5%

Sim

37

72,5%

Não

10

19,6%

Sim

41

80,4%

Não

39

76,5%

Sim

12

23,5%

Não

35

68,6%

Sim

16

31,4%

Não

37

72,5%

Sim

14

27,5%

Não

40

78,4%

Sim

11

21,6%

Não

38

74,5%

Sim

13

25,5%

Baixo

21

58,8%

Aumentado

30

41,2%

Não

34

66,7%

Sim

17

33,3%

Independente

41

80,4

Dependente

10

19,6

Déficit

4

7,8%

Normal

47

92,2%

Missing
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA

Minimental

TUG

Satisfação com a saúde

Alterada para
escolaridade
Normal para a
escolaridade
1

3

6%
1

47

94%

24

48%

2

12

24%

3

4

8%

4

1

2%

5

9

18%

1

1

2%

2

8

15,6%

3

1

2%

4

36

70,6%

5

5

9,8%

1

NA

No que diz respeito às variáveis categóricas do módulo de saúde em 2014 (tabela 4),
observou-se que, daquelas relacionadas à funcionalidade dos indivíduos, 86,3% dos idosos eram
independentes, 33,3% apresentavam pelo menos uma das dificuldades para realização das
AVDs, 80,4% demostraram ser independentes para realização das AVDIs, e 25,5% realizavam
atividades físicas. Pela Escala de TUG, 48% eram normais, não apresentavam alteração para
realização do teste. Com relação às disfuncionalidades, 84,3% eram portadores de DCNTs, e
ainda 92,2% faziam uso de algum medicamento. Dos analisados, 72,5% apresentavam deficit
auditivo, 80,4% reportaram deficit visual e 23, 5% disseram ter algum tipo de incontinência.
Do total, 31,4% já sofreram queda, portanto, 41,2% apresentavam risco aumentado para
queda, tendo em vista que o fato do idoso já ter sofrido queda, aumenta sua chance de
cair novamente pois sinaliza declínio da capacidade funcional. Quanto à prática de atividades
físicas, a maior parte dos idosos foi considerado sedentária, 74,5% não as praticavam.
Com relação ao aspecto cognitivo desses idosos, 80,4% eram independentes para
as AVDIs, apresentaram cognição normal (92,2%). Segundo a escala minimental, 94%
apresentaram valores normais para a escolaridade, sugerindo alto grau de autonomia para
esse grupo. 19,6% foram dependentes para as AVDIs.
Como observado, de maneira geral, os entrevistados consideraram sua saúde boa
ou muito boa, onde podemos supor que a percepção do indivíduo sobre a saúde não sobrevém
apenas das sensações físicas de dor e desconforto, mas, possivelmente, das consequências
sociais e psicológicas da presença da enfermidade. Espera-se que os resultados deste estudo
sirvam de subsídio para a implantação de políticas públicas e programas que preconizem
o envelhecimento saudável de idosos egressos do isolamento pela hanseníase, que, além
das sequelas relacionadas à doença, também estão envelhecendo e necessitam de maiores
intervenções e cuidados.
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Conhecer para Intervir: Epidemiologia da Hanseníase no
Estado da Bahia.
Eliana Amorim de Souza, Jaqueline Caracas Barbosa, Alberto Novaes Ramos Jr.
Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde Comunitária

O conhecimento de causas e determinantes para adoecimento, incapacidade ou
morte em uma população é essencial para o planejamento, o monitoramento e a avaliação
das políticas públicas de saúde. Adicionalmente, o padrão de distribuição destas situações
no espaço e no tempo amplia a possibilidade de se qualificar possíveis ações de controle.
Entretanto, o contexto em que transformações demográficas, econômicas e sociais que tem
ocorrido no Brasil, fruto de uma transição epidemiológica inacabada, tornam este cenário
mais complexo, com superposição de doenças crônico-degenerativas, causas externas (entre
elas, violências) e doenças transmissíveis1, ampliando os desafios para a garantia do direito
à saúde.
Embora reconheçamos a redução na morbimortalidade por doenças transmissíveis no
Brasil, estas ainda apresentam uma elevada carga, principalmente em populações com maior
vulnerabilidade individual, programática (interface com rede de atenção à saúde) e social2. A
pobreza e as graves desigualdades ainda existentes no país, em grande parte, territorialmente
localizadas em áreas do interior ou ainda na periferia de grandes centros urbanos, reforçam o
caráter de negligência para estas doenças.
Falhas em termos da ciência (novos conhecimentos para meios diagnósticos,
preventivos ou terapêuticos), do mercado (interesse da indústria na produção em larga escala)
e de saúde pública (aplicação operacional dos meios existentes) justificam a persistência de
muitas doenças no mundo. A hanseníase representa uma destas condições negligenciadas e
persistentes3.
Considerada a doença transmissível com maior potencial para causar incapacidades
físicas devido ao comprometimento dermatoneurológico4, acomete população em grande
parte economicamente ativa, impedindo ou dificultando as atividades da vida social, inclusive
as do trabalho.
Este fato, associado ao estigma e preconceito relacionados à doença5, traz junto um
forte impacto psicossocial no âmbito individual, familiar e comunitário. O fato é que pessoas
com maior vulnerabilidade social têm maior risco de adoecimento e estas, quando adoecem,
têm maior dificuldade de sair de tal condição social. Por isso, o desenvolvimento de políticas
intersetoriais de redução da pobreza e de ações específicas do setor saúde são essenciais 6 .
A Portaria do Ministério da Saúde número 3.125, publicada em 20107, destaca que
o modelo de intervenção adotado para o controle da endemia no Brasil deve estar baseado
no diagnóstico precoce, no tratamento oportuno, na prevenção de incapacidades e vigilância
dos contatos domiciliares dos casos de hanseníase. Suas diretrizes visam o fortalecimento
das ações de vigilância epidemiológica, bem como a organização da rede de atenção integral
e promoção da saúde com base na comunicação, educação e mobilização social.
Nesta perspectiva, são utilizados indicadores epidemiológicos específicos da
hanseníase para avaliar aspectos epidemiológicos e operacionais nos diferentes níveis
federativos. Eles são capazes de medir a magnitude e a tendência da endemia, a força de
transmissão recente, além de avaliar a efetividade das atividades de detecção oportuna e a
capacidade dos serviços em realizar a vigilância de contatos 7,8.
A compreensão sobre estes indicadores deve possibilitar uma análise integrada dos
diferentes contextos e realidades, para instituir medidas de controle com base na realidade
local.
Para

onde os indicadores epidemiológicos da

Bahia

apontam?

de uma endemia oculta?

Controle

ou avanço

A Bahia, é o sétimo estado nordestino em número de casos de hanseníase, com 40.054
casos novos registrados no SINAN de 2001 a 2014. Do total de 417 municípios, cinco não
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notificaram nenhum caso ao longo dos últimos 13 anos. Com coeficiente de detecção de 17,40
casos por 100.000 habitantes em 2014, o estado é classificado como de alta endemicidade.
No entanto, desde 2004, quando registrou 28,78 casos por 100.000 habitantes, existe uma
tendência de queda, atingindo em 2013, 14,95 casos por 100.000 habitantes 9.
A despeito destas impressões favoráveis, a história natural da hanseníase deve ser
considerada, uma vez que, mediante uma situação de controle, naturalmente ocorreria uma
queda significativa no número de casos cuja classificação operacional é multibacilar (forma
clínica: dimorfa ou virchoviana). Isto porque são formas que surgem mais tardiamente,
resultado de diagnóstico tardio. Portanto, com a queda do coeficiente de detecção neste
estado, naturalmente o percentual de casos multibacilares teria a tendência de redução10.
No entanto, desde o ano de 2008, mais de 60% dos casos notificados estão incluídos nesta
classificação operacional multibacilar, atingindo o maior percentual em 2014, com 62,3% do
total. Este cenário sinaliza a manutenção de pessoas no núcleo familiar e na comunidade com
formas da doença com alta carga bacilar, sustentando a dinâmica de transmissão.
O coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos
complementa a análise, pois mede a força de transmissão recente da endemia bem como sua
tendência. Considerando o longo período de incubação (em média 5 anos) 10,11, a existência
de crianças e adolescentes com diagnóstico implica na exposição à bactéria (Mycobacterium
leprae) desde o início da vida. O Estado da Bahia apresenta coeficiente médio ao longo
dos últimos 13 anos de 6,24 casos por 100.000 habitantes, situação de alta endemicidade,
sinalizando para a manutenção do elevado risco de transmissão.
Outro indicador a ser considerado é o coeficiente de detecção de casos novos com
grau 2 de incapacidade (grau máximo) no momento do diagnóstico, uma vez que aponta para
detecção tardia 7. Na Bahia, este coeficiente aumentou de 3,7 casos por 100.000 habitantes
em 2001 para 6,7 em 2014, o que indica a existência de outros casos sem diagnóstico, em um
contexto de endemia oculta.
O diagnóstico e tratamento precoce, além de minimizar os danos causados ao indivíduo,
família e sociedade, permite reduzir a transmissão da doença. Neste sentido, reconhece-se a
importância de se instituir a busca ativa na população em geral, mas sobretudo, na população
considerada de maior vulnerabilidade e com risco acrescido: contatos intradomiciliares,
familiares ou não, além de rede social/comunitária com interface com os casos diagnosticados.
Neste sentido, a abordagem a contatos e rede de coabitantes ou contatos sociais é estratégico
para controle da doença. No entanto, A proporção de contatos examinados entre os contatos
registrados na Bahia se mantém inferior a 70%. Esta baixa cobertura pode justificar a
elevada proporção de casos multibacilares, muitos com algum grau de incapacidade instalada
no momento do diagnóstico, bem como a ocorrência de casos em menores de 15 anos.
A analise dos indicadores de forma integrada e não apenas a verificação da queda do
coeficiente de detecção de casos novos, demonstra uma situação de endemia oculta, mesmo
após aumento da cobertura populacional da atenção básica, de 6,5% em 2001 para 71,7% em
2014 no estado da Bahia. Após conhecimento das evidencias epidemiológicas é necessário
intervir para mudar a realidade. Um bom começo é discutir para quem, quando, como e onde
deve-se direcionar o olhar em busca do controle da hanseníase?
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Fonte: SINAN/Hanseníase Bahia, 2015 Legenda: taxa por 100.000/habitantes
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Coeficiente de detecção na população geral

Coeficiente de detecção em < 15 anos

Hiperendêmico ≥ 40,00/100.000 hab.

Hiperendêmico ≥ 10,00/100.000 hab.

Muito Alto 20,00 a 39,99/100.000 hab.

Muito Alto 5,00 a 9,99/100.000 hab.

Alto 10,00 a 19,99/100.000 hab.

Alto 2,50 a 4,99/100.000 hab.

Médio 2,00 a 9,99/100.000 hab.

Médio 0,50 a 2,49/100.000 hab.

Baixo <2,00/100.000 hab.

Baixo <0,50/100.000 hab.
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O Resgate da Cidadania Através do Processo de
Regularização Fundiária
Felipe Peixoto
Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro

O histórico da hanseníase está associado a longos períodos de isolamento social.
Entre 1930 e 1976, a política sanitária previa que os doentes fossem levados à força para
os hospitais-colônia espalhados por todo o país. No Rio de Janeiro, o Instituto Estadual de
Dermatologia Sanitária, em Jacarepaguá, e o Hospital Estadual Tavares Macedo, em Itaboraí,
acolhiam estes pacientes. Apesar da revogação, alguns doentes ainda eram obrigados a se
internar até 1986.
A lei federal nº 610 de 13 de janeiro de 1949 recomendava o isolamento compulsório
dos pacientes com hanseníase, que eram então mantidos em colônias. Os pacientes eram
levados para áreas conhecidas como “leprosários”, como forma de evitar a propagação
da doença. Este cenário fez com que muitos laços familiares fossem desfeitos, incluindo o
afastamento de muitas crianças nascidas nestes locais que eram retiradas dos pais e levadas
para orfanatos.
Com os tratamentos de saúde, dando fim aos riscos de contágio, e a legislação
determinando o fim das internações compulsórias, um novo processo se iniciou para reparação
histórica e resgate da dignidade destes pacientes que foram privados de seus direitos. No
entanto, ao invés dos pacientes saírem da área de isolamento, foram os familiares que se
mudaram para o local. Devido às dificuldades de conviver com os deslocamentos para visitar
os pacientes internados, alguns familiares começaram a se instalar próximos ao espaço
hospitalar, através da construção de novas casas, propiciando o surgimento das colônias.
Esta situação levou ao desenvolvimento de ações objetivando viabilizar o projeto de
regularização fundiária, a fim de beneficiar pessoas que moram de forma irregular na região.
Este processo envolve a participação de vários órgãos públicos – como o Governo do Estado,
as Secretarias Municipais de Habitação e o Iterj (Instituto de Terras e Cartografia) – e é
essencial para garantir direitos e dignidade às famílias que buscam a segurança jurídica de
seus imóveis. Além da regulamentação fundiária, a comunidade precisa ter acesso a melhorias
de infraestrutura, como pavimentação das ruas, instalações elétricas adequadas, rede de
esgoto, entre outros.
Trata-se de um processo articulado e que envolve muitas etapas, sendo necessário o
levantamento topográfico e cadastro socioeconômico das famílias dos moradores, para então
ser constituído o processo de regularização das ruas e oficialização do espaço como bairro.
Assim, através da formalização das residências, os moradores passam a ter condições de
reivindicar melhores serviços públicos, o que gera mais qualidade de vida e o exercício pleno
da cidadania.
Com os documentos a serem emitidos pelo Estado, os moradores passam a ser os
legítimos proprietários, de fato e de direito, dos lotes que ocupam. Além disso, o documento
passa a assegurar às famílias um endereço definitivo e a possibilidade de acesso ao mercado
formal de trabalho, através da comprovação de residência.
O Estado do Rio de Janeiro é pioneiro nesta iniciativa, tendo iniciado o processo em
2010, no Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária, com a concessão de cerca de 200
títulos de propriedade. O modelo foi seguido, em 2013, no Hospital Estadual Tavares Macedo,
em Itaboraí, e os moradores receberam a concessão de uso dos imóveis. A ação nas duas
unidades estaduais beneficiou mais de 2.500 pessoas - entre pacientes que foram submetidos
ao tratamento de hanseníase e familiares. Cada título de promessa de concessão de uso tem
garantia de 99 anos, prorrogáveis por igual período.
Além de assegurar os moradores, o título de propriedade marca o fim do conceito
de colônia, a partir do momento em que estas residências passam a ser inseridas na cidade.
Todo este esforço visa a reparação histórica dos danos causados na vida destes egressos dos
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hospitais e tem avançado ao longo dos anos.
Uma outra conquista obtida através da atuação da Secretaria de Estado de Saúde,
em 2012, foi a determinação do pagamento de indenizações mensais àqueles que prestaram
serviços ao Hospital Estadual Tavares de Macedo e ao Instituto Estadual de Dermatologia
Sanitária, antiga colônia de Curupaiti, por mais de 40 anos, sem reconhecimento profissional.
O projeto beneficiou cerca de 500 pessoas, e concedeu indenizações de um salário mínimo,
pelos próximos 10 anos ou vitalícia, dependendo dos critérios previstos.
Todas estas medidas foram e estão sendo tomadas no intuito de reinserir os antigos
pacientes e seus descendentes na sociedade, possibilitando condições para tanto, seja através
de ações de incentivo ao primeiro emprego ou, para aqueles com restrições, o recebimento
de recursos. Esta estratégia é fundamental para garantir o direito de pessoas atingidas pela
hanseníase, egressos ou não das antigas colônias.
Além disso, será iniciada a elaboração, pela Secretaria de Estado de Saúde, de um
projeto participativo para a urbanização das áreas das ex-colônias, analisando as necessidades
dos moradores para a definição dos equipamentos públicos que se fazem necessários. Isso
requer o envolvimento de outros órgãos para que seja alcançado o objetivo principal: o plano
de urbanização das ex-colônias.
Atualmente, as unidades de saúde instaladas, antes direcionadas ao tratamento
exclusivo dos pacientes portadores de hanseníase, atuam com diversas especialidades,
atendendo tanto os egressos quanto os demais moradores do entorno. A rede especializada
em atenção básica disponibiliza ambulatórios com especialidades assistenciais e também
de reabilitação (como fisioterapia, terapia funcional e cognitiva). Contudo, os ambulatórios
permanecem sendo referências estaduais para o tratamento da hanseníase.
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A Necessária Construção de Protocolos Éticos para
Abordagem de Contatos de Pessoas com Hanseníase nos
Domicílios
Jaqueline Caracas Barbosa 1, 2, Alberto Novaes Ramos Jr1, Thayse Andrade Fernandes 1, Miguel Angel
Sanchez Gonzalez 2
1-Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará; 2-Universidad
Complutense de Madrid, Espanha.

A hanseníase é definida pelo Ministério da Saúde como doença de notificação
compulsória em todo o território brasileiro, com investigação obrigatória para o controle
(Brasil, 2011). Dentro deste processo, a avaliação com qualidade de contatos no domicílio
das pessoas que foram diagnosticadas com a doença (contatos intradomiciliares) representa
uma estratégia fundamental. Como parâmetro para deflagrar esta investigação, define-se
contato intradomiciliar como qualquer pessoa que resida ou tenha residido com este caso de
hanseníase nos últimos cinco (5) anos. Entretanto, apesar de representar uma ação chave
para o controle da doença, alcançando pessoas com risco definido para a doença, por diversos
motivos, o desempenho no Brasil é considerado aquém do ideal, tanto em termos de cobertura
quanto de qualidade. O desenvolvimento desta ação pela equipe de saúde pode influenciar
e potencialmente suscitar conflitos éticos (Brasil, 2008). Esta situação indica indiretamente
aspectos relativos à cobertura e qualidade das ações desenvolvidas na atenção básica pelas
equipes de saúde da família.
Atualmente existe uma série de protocolos técnicos para diferentes situações que
descrevem detalhadamente a melhor forma de implementar um procedimento diagnóstico ou
terapêutico em particular. Estes protocolos técnicos não contêm conflitos de valores, pois os
profissionais sabem de antemão quais os resultados que desejam alcançar.
Haverá um conflito ético quando houver um conflito de valores e a Bioética pode
colaborar com a análise desses conflitos, tendo como preocupação encontrar procedimentos
para examiná-los. Nesse sentido é fundamental saber identificá-los. Os conflitos se apresentam
como questões abertas que não sabemos como ou se podemos resolver. A solução não está
presente desde o início e a questão não é escolher entre duas respostas possíveis, mas criar
ou produzir respostas certas.
Os protocolos éticos, portanto, são documentos que regulam os conflitos de valores
durante o atendimento clínico, onde há o risco de não se levar em conta qualquer aspecto
ético ou jurídico relevante. São ferramentas que ajudam na tomada de decisões éticas quando
há conflitos ativos (Sánchez-González, 2005).
Partindo desse conceito, buscou-se construir um protocolo ético voltado para
a abordagem de contatos intradomiciliares de casos diagnosticados com hanseníase. O
processo envolveu a construção de um documento que busca regular os potenciais “conflitos”
de valores durante esta abordagem de contatos.
A temática foi oriunda de consulta de especialistas da área, com larga experiência em
hanseníase e de diferentes regiões do país, a respeito de vivências de situações geradoras de
conflitos éticos na atenção à hanseníase. Foram também consultados documentos técnicos
e normativos sobre o tema mais recorrente. A construção inicial foi apresentada e validada
no município de Cacoal, Rondônia, por grupo composto por gestores, consultores, docentes,
profissionais de saúde envolvidos na atenção, pessoas acometidas pela hanseníase e
representantes do conselho municipal de saúde.
O fluxograma-síntese deste protocolo ético está estruturado em quatro (4) processos,
englobando aspectos relativos a sigilo, confidencialidade, empoderamento, participação e
longitudinalidade da atenção. Integra elementos de diferentes perspectivas da abordagem
qualificada de indivíduos, família e comunidade com vistas ao fortalecimento das ações de
controle da hanseníase.
O protocolo visa fortalecer a construção pactuada, dialógica, ativa e motivadora, que
traduz as múltiplas dimensões éticas envolvidas. Fundamenta-se em 4 etapas/processos
principais: 1- Aconselhamento e abordagem inicial do caso referência para pactuação
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da abordagem de contatos intradomiciliares, 2- Revelação diagnóstica e planejamento da
mobilização de contatos intradomiciliares, 3- Processo de alcance e monitoramento de
contatos intradomiciliares e 4- Acolhimento, aconselhamento e exame dermatoneurológico
de contatos. Insere os elementos normativos existentes de modo a qualificar a atenção, na
perspectiva de integralidade na atenção e no cuidado, conforme apresentado a seguir:

O protocolo em questão representa uma ferramenta estratégica e inovadora para
apoio na tomada de decisões éticas, na abordagem de contatos de casos de hanseníase, com
vistas ao alcance de maior efetividade das ações de controle da doença.
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De Mãos Dadas Contra Hanseníase
Deputado

de

MT, Dr. Leonardo trouxe a
Parlamento

discussão para dentro do

Mato Grosso apresentou em 2014, em termos absolutos, segundo dados da Secretaria
de Estado de Saúde (SES), 3.009 casos novos de hanseníase, o que equivale a 9,6% dos casos
notificados no Brasil. Esse número alarmante faz com que o estado mato-grossense ocupe o
primeiro lugar no país. Em função das características da doença, da situação epidemiológica e
do alto padrão de endemicidade, o deputado estadual Dr. Leonardo (PDT) promoveu diversos
debates na Assembleia Legislativa do Mato Grosso.
O parlamentar, que é médico por profissão, atuou voluntariamente durante cinco
anos no hospital filantrópico O Bom Samaritano, localizado na cidade de Cáceres (220 km da
capital), no tratamento de doenças como hanseníase, tuberculose e lesões de pele.
Por ser conhecedor da causa e ter convivido com as dificuldades enfrentadas pela
população, Dr. Leonardo trouxe a discussão, convocando todos os deputados estaduais, assim
como o governo do Estado, os demais Poderes, profissionais da área, estudantes e a população
como um todo, com objetivo de centrar forças para o controle da doença, inserindo ações nos
diferentes instrumentos de planejamento, criando políticas públicas para o enfrentamento.
A primeira ação do deputado Dr. Leonardo foi a realização de uma audiência pública,
em maio de 2015. A medida resultou na realização do 1º Seminário Estadual de Hansenologia,
em outubro do mesmo ano, que contou com a participação de profissionais de referência
nacional; além de instituições como a Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos e
Tuberculosos (DAHW), o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase
(Morhan), Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Sociedade Brasileira de Hansenologia
(SBH), Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade
Federal do Pará (UFPA) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).
O Seminário trouxe o panorama da doença no Brasil e no mundo, avaliou as estratégias
políticas da SES para o enfrentamento e fez uma atualização sobre os conceitos básicos a
respeito da detecção, diagnóstico, tratamento, vigilância e controle da doença.
“O baixo comprometimento político, a falta de informação apesar das diversas
campanhas, a precariedade na infraestutura, como a rede de água e esgoto (saneamento
básico) e a ineficiência da atenção básica, são as principais causas para o aumento desta
doença. A Europa conseguiu erradicar a hanseníase, não foi com medicamento, foram com
essas políticas. Precisamos de um plano consistente e real, com políticas públicas sérias.
Fiquei muito contente em ver que os Poderes e os profissionais da área estão engajados nessa
luta”, ressaltou o Dr. Leonardo.
Prêmio Científico
Durante o Seminário, o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf (PSDB) e o
deputado Dr. Leonardo anunciaram o concurso de trabalhos científicos elaborados com o
tema de combate à hanseníase. As pesquisas serão incorporadas nas políticas públicas que a
Assembleia, juntamente com o governo do Estado deverão elaborar.

Casas

populares

O preconceito e o estigma da hanseníase estão ligados, em grande parte, às sequelas
adquiridas pela detecção tardia e também pela falta de tratamento. No estado, 6,1% dos
pacientes apresentam alguma incapacidade física no momento do diagnóstico. Dr. Leonardo
apresentou um Projeto de Lei que dispõe sobre a prioridade na entrega das casas de programas
habitacionais do Estado aos portadores de hanseníase que, em virtude da moléstia adquirida,
mesmo que tratada, tenham sequelas físicas.
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“Diante dessa triste realidade, nada mais justo do que minimizar um erro cometido
contra esses indivíduos que, por anos, continuam a sofrer com a discriminação social,
possibilitando a sua inclusão na sociedade. Propiciar a essas pessoas a prioridade na entrega
de casas populares oriundas de programas de responsabilidade do governo é uma forma de
pagar parte da dívida histórica e negligenciada com esses cidadãos”, salientou o deputado.
Centro

de referência

Dr. Leonardo apresentou no Legislativo estadual, uma indicação para a criação de um
Centro de Referência aos Portadores de Hanseníase. Já existe a Lei Estadual, nº 9.500/2011,
contudo ainda não existe o espaço físico para atender à demanda. A principal proposta é a
assistência às pessoas atingidas pela doença através do atendimento integralizado ao Sistema
Único de Saúde (SUS).
Campanha

nas escolas

Com intuito de informar e conscientizar os jovens, tendo em vista que a doença
tem aumentado em adolescentes, o deputado apresentou uma indicação para criação de
campanhas de distribuição de cartilhas educativas sobre a hanseníase, nas escolas públicas
e particulares de Mato Grosso. A propositura prevê o acompanhamento de profissionais da
saúde e agentes comunitários, a fim de orientar, diagnosticar e identificar comunidades com
hanseníase.
Reconhecimento
Em agosto de 2015, Dr. Leonardo se reuniu com o embaixador da ONU para eliminação
da hanseníase, o japonês Yohei Sasakawa, a reitoria da Universidade Federal do Mato Grosso
(UFMT) e representantes da Organização Pan Americana de Saúde (Opas) e do Morhan. O
embaixador veio a Mato Grosso por conta dos números preocupantes que o estado apresenta.
Sasakawa elogiou a iniciativa do deputado Dr. Leonardo e destacou que “este é um trabalho
humano”.
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Hanseníase e Direitos Humanos: Avanços Internacionais
no Enfrentamento da Discriminação
Tâmara Biolo Soares
Mestre em Direito pela Universidade de Harvard e voluntária MORHAN

“O amor ainda é o melhor remédio do mundo.” Bacurau
A Discriminação

e seus efeitos

A sociedade brasileira é dividida em estamentos sociais que implicam perda ou
obstáculos para alcançar direitos ou o enfrentamento de sérios obstáculos para a garantia
de direitos de acordo com o gênero da pessoa, sua raça ou etnia, idade, condição de pessoa
com deficiência, crença religiosa e o seu poder aquisitivo ou a possibilidade de contribuir com
o sistema econômico capitalista vigente.
Muito se avançou na última década, deslocando para cima, na pirâmide social,
pessoas e grupos que estavam historicamente marginalizados na base. No entanto, mesmo
essa inédita mobilidade social foi segregada, e aqueles que sempre foram estigmatizados
tiveram menor ascensão.
A causa desse fenômeno de exclusão social acentuada e não efetivação de direitos é
a discriminação. Tema ainda pouco debatido no Brasil, a discriminação afeta todos os grupos
sociais que não se enquadram no padrão naturalizado como “normal”, conceito que está
impregnado de preconceitos. O preconceito é o pensamento que atribui certas características
negativas a determinados grupos e uniformiza seus membros como se todos fossem iguais.
A discriminação é a ação que decorre desse pensamento e que estabelece diferenças
que prejudicam esses grupos sociais com base nos estereótipos negativos. Esses estigmas
rebaixam socialmente os membros desse grupo e os desvaloriza até o ponto de retirar sua
humanidade e sua dignidade. Esse processo de desumanização do outro, consequência da
discriminação, foi a base dos genocídios dos indígenas na América pelos europeus, dos
Armênios na Turquia, dos judeus na Alemanha, dos Tutsi em Ruanda, entre outros.
Precisamente pelo impacto que pode causar, a comunidade internacional entendeu
que a proibição da discriminação deve ser um princípio universal obrigatório a todos os países.
Nenhum Estado pode alegar razão alguma para deixar de cumprir seu dever de proibir a
discriminação e promover a igualdade formal e material. A Corte Interamericana de Direitos
Humanos afirmou que “o princípio da igualdade perante a lei e não discriminação pertence
ao jus cogens, posto que sobre eles descansam todo o andaime jurídico da ordem pública
nacional e internacional”.
O anterior se aplica inclusive para os casos em que se trata de uma discriminação
indireta, isto é, quando o tratamento é aparentemente igual para todos, mas o impacto é
diferenciado ou gera prejuízo desproporcional para um grupo social específico.

Os

avanços internacionais e a proibição de discriminar em razão da

Hanseníase

como norma imperativa do

Direito

A hanseníase é uma doença curável, mas que foi tratada historicamente de forma
extremamente discriminatória. A política estatal de segregação dos pacientes reforçou esse
estigma. O afastamento e o preconceito associados à doença infelizmente persistem no
imaginário da sociedade atual, ocasionando grande angústia psíquica, perda de autoestima e
sérias repercussões na vida privada e profissional.
Caracterizada como uma das doenças que mais gera discriminação, a comunidade
internacional tem dedicado atenção à necessidade de os Estados se engajarem na eliminação
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das ações discriminatórias, tanto públicas como privadas, em detrimento dos pacientes e seus
familiares.
Foi assim que, em 2010, a Assembleia Geral da ONU aprovou os Princípios e Guias
para a Eliminação da Discriminação contra Hanseníase, quando a comunidade das nações
determinou que as pessoas afetadas e seus familiares não podem ser discriminadas em razão
da doença e devem ser tratadas com igualdade de direitos. Os Princípios estabelecem que é
dever dos Estados:
Adotar todas as medidas legislativas, administrativas, entre outras, para modificar,
repelir ou abolir as leis, regulações, políticas, costumes e práticas existentes que discriminem,
direta ou indiretamente, pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares, ou que
segregarem ou isolarem, forçosa ou compulsoriamente, pessoas com base na hanseníase no
contexto de tal discriminação.
Posteriormente, a Fundação Nippon estabeleceu um Grupo de Trabalho Internacional
formado por 13 especialistas que conceberam um documento sugerindo ao Conselho de
Direitos Humanos da ONU a criação de um mecanismo de monitoramento das obrigações
dos Estados decorrentes dos Princípios. Esse documento foi aprovado como Resolução do
Conselho neste ano de 2015, recomendando à Subcomissão de Direitos Humanos da ONU
o estudo sobre a criação de um mecanismo de monitoramento das obrigações dos Estados.
Espera-se que em breve seja criada uma Relatoria Especial para o tema.
Importa ressaltar que a hanseníase gera aos Estados uma dupla obrigação. De um
lado, o poder público tem o dever de promover o diagnóstico precoce, o tratamento adequado
para a cura e a atenção de saúde vitalícia que a doença exige. De outro lado, o Estado tem o
dever de eximir-se de adotar medidas ou práticas discriminatórias e tem a obrigação de adotar
medidas positivas com vistas eliminar a discriminação.
Essa obrigação de combater, por todos os meios, condutas, políticas, práticas e cultura
discriminatórias resulta, portanto, num imperativo de direito internacional e com status de jus
cogens, abarcando não só as condutas ou políticas do Governo, mas também de pessoas
físicas ou jurídicas privadas, gerando obrigações a toda a população.
Precisamos, urgentemente, ressignificar a hanseníase para a sociedade como uma
doença curável e que permite plena reintegração social. E isso implica a adoção de políticas
afirmativas de qualificação profissional, acesso ao mercado, garantia dos direitos básicos e de
mudança cultural. Uma sociedade que se pretenda democrática não pode mais conviver com
a marginalização de pessoas. O princípio da igualdade e da não discriminação é mais do que
uma disposição legal: é uma exigência ética do convívio social, e, por isso, deve estar presente
nas práticas de pessoas e instituições, públicas e privadas.
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Arquitetura e Memória: Novas Abordagens de Preservação
nas Antigas Colônias Mineiras para Pessoas Atingidas
pela Hanseníase
Ana Claudia Gomes
Mestre em História pela UFMG. Professora de História do Município de Betim-MG e organizadora do Caderno
da Memória de Citrolândia, cujo núcleo histórico é a Casa de Saúde Santa Izabel.
Sidney Cid Oliveira
Arquiteto-urbanista da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) dedicado a pesquisas e
ações de restauração nas antigas colônias mineiras para pessoas atingidas pela hanseníase.

Este artigo empreende uma leitura da história das antigas colônias construídas
em Minas Gerais para a internação compulsória das pessoas atingidas pela hanseníase no
século XX, considerando exemplares da arquitetura e do urbanismo nestas cidadelas. E, em
consequência, quer propor novas abordagens para a preservação da memória nestes espaços.
Os primeiros anos do século XX marcaram o início das políticas de saúde pública para
a hanseníase, tendo em vista as concepções de civilização, raça e nação que inspiravam o
regime republicano. Até então, a maioria das pessoas atingidas pela hanseníase vivia errante,
segregada das comunidades, sem assistência à saúde. Com o advento da República e seus
ideais, e das descobertas sobre as causas da hanseníase, a partir do isolamento do bacilo
de Hansen e das concepções de higienismo e eugenia, tomaram forma as concepções de
isolamento dos atingidos, para contenção do contágio, e uma crescente política profilática.
Considera-se que, na constituição de espaços para isolamento e superação dessa
perspectiva, podem-se identificar três momentos específicos, tendo como fulcro do olhar a
arquitetura e o urbanismo nesses hospitais, colônias e asilos.
O primeiro momento coincide com a chamada República Velha (1889-1930), quando
a ideia do isolamento compulsório tornou-se dominante entre os novos especialistas em
hanseníase e governantes. O modelo exemplar desse período é a colônia rural, cujo fruto por
excelência em Minas Gerais é a atual Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim, inaugurada
em 1931. Constituía-se de um núcleo de pavilhões para moradia e tratamento, além de
aparato administrativo e de lazer. Planejada com muitos espaços vazios, deu ensejo a um
tipo de ocupação espontânea, inexistente em outras colônias mineiras: os pavilhões para
moradia construídos por municípios como Muriaé e Divinópolis e, progressivamente, moradias
individuais para famílias mais abastadas.

Foto 1: Pavilhão residencial construído pelo município de Muriaé na antiga Colônia Santa Izabel (Arquivo Fiocruz).
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A concepção urbanística inspirava-se no modelo europeu da cidade-jardim, havendo,
paralelamente à supressão do direito à mobilidade das pessoas internadas e à ruptura de seus
laços sociais de origem, a proposta de humanização do abrigo e do atendimento, sem dúvida
um ganho em relação à situação de abandono em que se encontravam essas pessoas desde
o período colonial. O Brasil de então contava com poucos estabelecimentos dessa natureza,
sendo colônias rurais, hospitais e asilos, além de confinamento domiciliar, e essas políticas se
estendiam às outras doenças de forte estigma social, como a loucura e a tuberculose.
Já nessa época, o internamento compulsório não era uma unanimidade entre os
chamados “leprólogos”, havendo a defesa de um atendimento ambulatorial aos atingidos,
porém sendo esta minoritária. A Reforma Carlos Chagas, de 1920, é o mais importante marco
do período.
O segundo momento coincide com a Era Vargas (1930-1945), quando o isolamento
compulsório se intensificou, com a multiplicação e padronização das instituições asilares
em todo o Brasil, especialmente nos extensos pavilhões de moradia e tratamento. Estes
tanto aumentavam a capacidade de atendimento aos atingidos quanto intensificavam sua
despersonalização, seguindo na contramão dos ascendentes ideais de privacidade. Em Minas
Gerais, são exemplares desse segundo momento as atuais casas de saúde Santa Fé, em Três
Corações; Padre Damião, em Ubá; e São Francisco de Assis, em Bambuí.

Foto 2: Extenso quarteirão de pavilhões na Casa de Saúde Santa Fé (Três Corações). Foto: Sidney Cid.
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Foto 3: Implantação de quarteirão de pavilhões na Casa de Saúde São Francisco de Assis (Bambuí). Foto: Sidney Cid.

Nessas antigas colônias, o tipo arquitetônico modelo era o pavilhão, geralmente
extenso, disposto em série, formando quarteirões, nos quais a chamada concepção panóptica
estava muito presente. A implantação desses pavilhões tinha como objetivo precípuo a
vigilância e sua extensão e disposição desfavoreciam a socialização dos internados.
Nessas colônias padronizadas, as moradias individuais já constavam do projeto
original, destinando-se a famílias abastadas.

Foto 4: Casas geminadas remanescentes na Casa de Saúde Santa Fé (Três Corações). Atentar para as iniciativas de preservação da
comunidade. Foto: Sidney Cid.
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Já na década de 1950, dadas as novas perspectivas do conhecimento científico sobre
a transmissão da hanseníase e de seu tratamento, com medicamentos quimioterápicos e as
sulfonas, cresceu entre os estudiosos o combate ao isolamento compulsório, visto que esse
modelo não continha a propagação da hanseníase. Então, passou-se a adotar o modelo de
atendimento ambulatorial e a “abertura” das antigas colônias e hospitais, modelo que só se
tornou dominante nas décadas de 1970 e 1980.
Sob o olhar da arquitetura e do urbanismo, as antigas colônias e hospitais foram
relegados a um longo processo de degradação, verificável em todas as casas de saúde
antes dedicadas a abrigar os atingidos pela hanseníase, especialmente porque melhorou o
diagnóstico precoce da doença, reduziu-se o número de internados, gerando o abandono e
ruína dos antigos pavilhões.

Foto 5: Antiga cadeia da Casa de Saúde São Francisco de Assis (Bambuí). À ruína é destinado aquilo que se deseja esquecer. Foto:
Sidney Cid.

A abertura das antigas colônias propiciou aos internados a tentativa de retorno às
comunidades de origem, mas o estigma da hanseníase não havia sido eliminado, assim como
não foi eliminado até a atualidade, e grande número dessas pessoas continua residindo nas
antigas colônias, em suas imediações, e contando com o tratamento especializado desenvolvido
nessas instituições. Já então, novos laços sociais e de pertencimento ao lugar haviam sido
constituídos, o que justifica a proposta contemporânea de preservação desses espaços e
constituição de novas funções sociais para seus equipamentos.
Em Minas Gerais, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)
e parceiros das esferas pública e privada vêm empreendendo ações de revitalização nas
antigas colônias e hospitais, pontualmente, enquanto uma devastação, descaracterização e
requalificação desses espaços se verificam amplamente. Destaca-se, nessa nova política, a
busca da humanização, com a constituição de espaços menores para moradia, favorecendo
a socialização, o atendimento domiciliar e as iniciativas de promoção da memória e trocas
sociais com as comunidades envolventes.
Para o alcance dessas novas abordagens, há que se destacar a atuação do Movimento
de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN), de caráter nacional,
movimento que vem conquistando reparações para as pessoas atingidas pela política de
isolamento compulsório e sua reunião para discussão de perspectivas, incluindo a memória.
Aqui se defende que é impossível, além de pouco recomendável, preservar
integralmente as antigas colônias e hospitais. Isso porque as novas abordagens em patrimônio
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cultural abandonaram qualquer ideia de petrificação do passado em seus documentos e
monumentos. Quanto a isso, não é fortuito, por exemplo, o fato de que grande parte dos
antigos pavilhões, por representarem a traumática lembrança da desumanização, tem sido
abandonada à ruína pelas comunidades remanescentes das colônias, que, por outro lado,
cuidam coletivamente de alguns equipamentos.
As edificações que permanecem em uso social devem constituir prioridade das políticas
de preservação: templos, praças, cemitérios, memoriais, hospitais ativos, ambulatórios, coretos,
grutas, avenidas, marcos, auditórios, parlatórios, conjuntos residenciais representativos,
espaços de trabalho, dentre outros. Isso não exclui que as ruínas sejam preservadas, com
limpeza e contenção de riscos, para testemunhar o modelo abandonado. É interessante ter
em conta que diferentes abordagens arquitetônicas estão presentes nas antigas colônias,
inclusive uma arquitetura rural e popular, como se fossem camadas de tempo. Não se deve
descartar a intervenção popular e preservar apenas a arquitetura oficial, por assim dizer.

Foto 6: Gruta à Senhora de Lourdes, na Casa de Saúde Santa Fé (Três Corações), com sinalização de ações comunitárias de
preservação. Foto: Sidney Cid.

A preservação dos edifícios não necessita ser rígida, sendo preferível a revitalização dos
espaços para usos contemporâneos. A preservação dos traçados urbanos é muito desejável,
mas deve incluir modernos conceitos de acessibilidade. A sinalização dos equipamentos e a
instauração de programas de educação urbana são indispensáveis, tendo em vista o fenômeno
do turismo, verificável em todos esses espaços históricos. E a comunidade residente também
precisa ter acesso a tais programas educacionais, pois ela é responsável pelo cuidado do
patrimônio, bem como pela recepção dos visitantes. Sua memória deve ser continuamente
revisitada e tornada pública.
Aqui se defende que a memória deve ser o eixo da preservação. Um eixo em
movimento, porque a memória é continuamente recriada. Deve-se guardar aquilo que é mais
caro às comunidades e que melhor representa sua trajetória.
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