Os ensinamentos
da luta contra a
hanseníase para
o enfrentamento
da covid-19

Cadernos
do Morhan

Cadernos
do Morhan

Coordenação Nacional do Morhan
Artur Custódio Moreira de Souza
Francisco Faustino Pinto
Sylvia Helena Daflon Oliveira
Reinaldo Matos de Carvalho
Lucimar Batista da Costa
Élson Dias da Silva
Valdenora da Cruz Rodrigues
Adilson de Souza Franco
Cadernos Morhan - Edição publicada
em maio de 2020
Edição, Projeto Gráfico e
Diagramação: jornalista Nanda Duarte
Apoio e transcrição dos áudios:
jornalista Fernanda Guedes
Tradução inglês/português do texto
de Takahiro Nanri: Glaucia Maricatto

EDITO
RIAL

Imagem de capa: fotografia de Ademar
Pereira da Silva de ação de
distribuição de máscaras do Morhan
em Pauini (Amazonas), editada
especialmente para esta publicação.
Uma realização do Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase (Morhan), com o apoio
da Sasakawa Health Foundation

Os ensinamentos
da luta contra a
hanseníase para
o enfrentamento
da covid-19

Cadernos
do Morhan

SUMÁRIO
1. Para uma resposta à crise que garanta o direito à
dignidade, é preciso elevar vossas vozes
Por Alice Cruz

p. 6

2. Vamos nos unir e usar a nossa força coletiva para
enfrentar a pandemia da Covid-19
Por Takahiro Nanri

p.13

3. Angústias que se repetem, ação que se faz
urgente: a luta contra a Covid-19 na visão de um
militante pelo fim da hanseníase
Por Artur Custódio

p. 17

4. Nunca foi tão difícil negar um abraço – notas
sobre o isolamento social
Por Faustino Pinto

p. 21

5. Pessoas atingidas pela hanseníase e a pandemia
Covid-19: reflexões sobre o contexto
Por Paula Soares Brandão

p. 25

6.
O
isolamento
(ou
aprendizados
Por Francilene Mesquita

p. 32

isolamentos)

7. Covid-19 x Hanseníase:
isolamentos I
Por Valdenora Rodrigues

o

retrato

e

seus

de

dois

p. 36

SUMÁRIO
8. Covid-19 x Hanseníase:
isolamentos II
Por Nelson Pereira Flores

o

retrato

de

dois

9. O que a história da hanseníase e dos filhos
separados tem a ensinar para a preservação e
promoção dos direitos humanos durante a crise do
coronavírus?
Por Pedro Pulzatto Peruzzo

p. 39

p.42

10. Arte e cultura como aliadas no enfrentamento à
pandemia: uma experiência da ação de combate à
hanseníase no Brasil
Por Eni Carajá Filho

p. 50

11. O cuidar em hanseníase em tempos de pandemia
Por Karen da Silva Santos

p. 58

12. Autocuidado como estratégia de enfrentamento à Covid19: como a experiência com grupos de autocuidado em
hanseníase pode nos ajudar?
Por Clodis Tavares, Nataly Gomes, Igor dos Santos,
Ana Beatriz Lima, Davi da Silva, Amanda da Cunha

p. 62

13. As novas rotinas de um ex-hospital Colônia na pandemia
da Covid-19: a experiência do Hospital Estadual Tavares de
Macedo (HETM)
Por Rafael Feitosa

p. 67

APRESENTAÇÃO
Uma ampla crise de Saúde Pública que evidencia uma grave crise humanitária.
Estamos falando da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus
que já vitimou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Mas também
poderíamos estar falando sobre a hanseníase, um problema de saúde ainda não
eliminado no mundo e que está profundamente associado à desigualdade social.
E quando falamos de ambos?
Vulnerabilidades que se cruzam, urgências que se impõem. O isolamento social
vivido e revivido. Essa edição especial dos Cadernos do Morhan propõe um diálogo
ente o universo de vivência e enfrentamento de ambas as doenças, de duas crises
que agora se sobrepõem na vida de muitas pessoas. É também um convite à ação:
o que aprendemos na nossa história de lutadores e lutadoras sociais pelo fim da
hanseníase e do preconceito que pode agora servir à luta contra a pandemia?
Assim, a arte e a cultura, os direitos humanos, o cuidado e o autocuidado, nossos
velhos aliados no campo da hanseníase são acionados como chaves para o enigma
com que nos deparamos – como construir, depois da curva da crise, um mundo
melhor do que aquele que deixamos antes que essa curva iniciasse seu percurso?
A relatora da ONU para os direitos das pessoas atingidas pela hanseníase assina a
reflexão que inicia essa publicação convocando as vozes de todos e todas vocês. O
protagonismo das pessoas atingidas pela doença que ela revela ser fundamental
para a afirmação de uma política verdadeiramente igualitária é aqui levado muito a
sério: você lerá depoimentos de homens e mulheres afetados pela hanseníase
sobre seus desafios na pandemia e suas lembranças de outros isolamentos – outras
crises – mas também sobre suas esperanças.
O mundo que encontraremos quando esta crise passar já começou a ser construído
e esperamos que esta leitura instigue você a tomar parte nessa jornada para que ele
seja feito de dignidade.
Vamos juntos/as?

Nanda Duarte
Comunicadora do Morhan

Para uma resposta à crise que
garanta o direito à dignidade, é
preciso elevar vossas vozes
Por Alice Cruz
Relatora Especial da ONU para a eliminação da discriminação
contra as pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares
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Se é verdade que a pandemia de

veja-se a resposta dos sistemas educativos à

Covid-19 ameaça todos os países e cidadãos

quarentena em que muitos empregam o uso

do globo, não é menos verdade que o seu

da internet para dar continuidade ao

impacto é diferenciado e proporcional ao

processo educativo. Onde ficam as crianças

grau de vulnerabilidade de distintos grupos

sem acesso à internet, televisão e outros

sociais. Mais, as respostas públicas dos

meios de comunicação, como é o caso de

Estados à pandemia têm falhado em tomar

tantas crianças afetadas pela hanseníase que

em

já enfrentam dificuldades no progresso

consideração

as

desigualdades

estruturais que determinam

quem

se

escolar devido à carência de muitas das suas

encontra em condições de se proteger do

famílias, ao seu estado de saúde e a

vírus e das suas consequências econômicas

processos de estigmatização em âmbito

e sociais e quem não se encontra nessas

escolar?

mesmas condições. Por essa razão, a Covid-

vulnerabilidade social e de pobreza e

19, mais do que gerar uma crise social,

extrema pobreza, quanto as limitações das

expõe fraturas socias preexistentes e

respostas estatais que apenas protegem

exacerba desigualdades estruturais.

aqueles que já se encontram de partida

Tanto

as

condições

de

Veja-se o caso das medidas e

melhor posicionados para enfrentar esta

recomendações adotadas pela generalidade

crise, conduzem a que o impacto da

dos governos nacionais para a prevenção do

pandemia e dos seus corolários econômicos

contágio:

e sociais seja desproporcional para muitos,

social,

isolamento,

lavagem

distanciamento

frequente

de

mãos,

como é o caso das pessoas afetadas pela

higienização dos espaços e uso de máscaras.

hanseníase e dos seus familiares no mundo

Para a implementação destas medidas é

inteiro.

necessário ter, pelo menos, habitação

A atual crise global de saúde física,

decente para se isolar, acesso a água limpa

mas também de saúde mental, económica,

e a sabão, rendimentos seguros com que

social e política avizinha-se de longa

assegurar

duração e, se a mesma revela muitas das

quarentena,

a

subsistência

durante

a

bem como para adquirir

debilidades

estruturais

das

nossas

máscaras e demais utensílios de higiene e

sociedades, também nos convida a assumir

protecção.

da

um papel ativo na mudança que ensaia para

população mundial sem acesso aos bens

o mundo. Não podemos testemunhar

atrás referidos é escandalosamente alta e

passivamente

inclui grande parte das pessoas afectadas

profunda nas nossas sociedades sem

pela hanseníase no globo. De igual maneira,

contribuirmos para que a mesma, ao invés

Ora,

a porcentagem

uma

transformação

tão
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de acentuar a injustiça social, a combata

gerada pela Covid-19, que as mesmas se

sem hesitações. Para isso, é necessário que

encontrariam em maior risco. Juntamente

comecemos por mapear as ameaças e

com parceiros da sociedade civil, como o

violações aos direitos humanos que esta

MORHAN no Brasil, identificamos, então,

crise provoca, mas que também revela,

a emergência de uma crise humanitária

para, logo, desenvolver uma reflexão

entre as pessoas e comunidades afetadas

simultaneamente crítica e propositiva com

pela hanseníase, acompanhada da ausência

recomendações de curto, médio e longo

de respostas por parte dos principais atores

prazo. No caso específico da hanseníase,

institucionais. É importante ressaltar que a

devemos assegurar-nos, por um lado, que os

falta de uma resposta ágil por parte dos

avanços

principais

das

últimas

décadas

não

atores

institucionais

resulta

retrocedam com a perda de recursos

também do enquadramento moderno da

financeiros e humanos deslocados para o

hanseníase

combate à Covid-19 e, por outro lado, que

exclusivamente médico, o que tem atalhado

somos capazes de identificar as causas

ações multidimensionais e multisetorais

estruturais que determinam socialmente a

assentes no reconhecimento da inter-

hanseníase e a exclusão social das pessoas

relação

por

consagrados na lei internacional.

ela

afetadas.

comprometermo-nos

Devemos,

os

problema

diferentes

direitos

Estando consciente dos riscos, da

enfrentar com seriedade os determinantes

carência de respostas públicas, mas também

sociais da hanseníase, as violações dos

da dificuldade da grande maioria das

direitos humanos das pessoas afetadas e dos

pessoas afetadas pela hanseníase em fazer

seus familiares e a vulnerabilidade social

chegar a sua voz aos órgãos de decisão

desta população que deve ser entendida

política, busquei desenvolver uma ação

como fruto de uma subordinação histórica e

conjunta

de

interessadas no campo da hanseníase, que

discriminação

identificar

entre

um

e

uma

em

assim,

como

sistemática

e

institucionalizada.
Como Relatora Especial das Nações

com

as

principais

partes

começasse por mapear os riscos, as
barreiras no acesso a serviços públicos e

Unidas para a eliminação da discriminação

bens

fundamentais

contra as pessoas afetadas pela hanseníase e

experienciadas pelas pessoas afetadas e

seus familiares, vim a conhecer a fundo as

suas famílias no contexto desta crise. O

barreiras sociais que ditam a exclusão das

principal objetivo de desenvolver um

pessoas afetadas pela hanseníase e seus

trabalho colaborativo foi o de utilizar todos

familiares. Previ, assim, no início da crise

os

canais

viáveis,

e

as dificuldades

inclusive

aqueles
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disponíveis ao meu mandato nas Nações
Unidas,

para

suprir

a

lacuna

No que diz respeito às barreiras no

que

acesso à saúde, a sua maioria são

observávamos entre as necessidades das

institucionais, tais como: a) a perda de

populações e as respostas institucionais por

recursos

parte dos governos nacionais e agências

programas nacionais de hanseníase; b) a

internacionais.

suspensão de atividades vitais para o

Juntamente com parceiros próximos

financeiros

diagnóstico

e

precoce

humanos

e

dos

concomitante

do meu mandato, iniciamos um grupo de

prevenção de incapacidades físicas (como a

trabalho dentro da Parceria Global para

detecção ativa de novos casos); c) a redução

Zero

do atendimento nos serviços de saúde que

Hanseníase,

consultas

a

que

indivíduos

tem

realizado
a

em, alguns casos, têm inclusivamente

organizações de pessoas afetadas e a

negado atender pessoas suspeitas de terem

organizações não governamentais em todo

hanseníase; d) dificuldades pontuais na

o mundo. Este trabalho assenta na premissa

provisão

ética fundamental de que o direito à vida é

associados, na generalidade, a falhas da

indissociável do direito à dignidade humana

burocracia

e que uma resposta à crise tem que garantir

generalizadas no tratamento de reações da

uma participação igualitária entre as

hanseníase, agravadas pela suspensão do

organizações

e

monitoramento necessário a um tratamento

internacionais nas tomadas de decisão. Só

médico de grande complexidade e pela falta

elevando as organizações de pessoas

de corticoides em alguns países; f)

afetadas pela hanseníase aos espaços de

suspensão de cuidados complementares

tomada de decisão nacionais e internacional

essenciais

se poderá superar a subordinação histórica

incapacidades

que manteve as pessoas afetadas reféns

psicossocial, como o tratamento de feridas

tanto de uma intervenção biomédica,

ou os grupos de autocuidado. Barreiras

quanto de uma intervenção caritativa,

extrainstitucionais relacionadas com a falta

freando assim, a sua autodeterminação e a

de recursos materiais e transporte próprio

igualdade de fato. Este trabalho de

das pessoas afetadas que assegurem o

cooperação permitiu identificar tendências

deslocamento

globais do impacto da Covid-19 nas pessoas

encontram-se generalizadas entre os países

afetadas e suas famílias, que passo a

endêmicos. O espectro contínuo do cuidado

sumarizar.

de saúde das pessoas afetadas pela

locais,

afetados,

nacionais

da

poliquimioterapia

estatal;

para
e

aos

e)

a

(PQT),

dificuldades

prevenção

deficiência

serviços

de

física

de

e

saúde

hanseníase está gravemente ameaçado e
9

podemos vir a observar num futuro próximo

contemplam as últimas, seja porque não

um

da

reconhecem

os

custos

transmissão e no diagnóstico precoce. De

deficiência,

seja

por

particular importância é o fato de que o

serviços administrativos ou procedimentos

número de casos de hanseníase em crianças,

burocráticos inacessíveis para populações

mas também o número de casos em crianças

iletradas ou com baixo nível escolar e

diagnosticadas com incapacidades físicas

também para aquelas que vivem em zonas

irreversíveis, pode vir a aumentar neste

remotas. Mais, há casos em que as pessoas

contexto.

afetadas pela hanseníase se vêm excluídas

retrocesso

na

interrupção

Relativamente ao acesso à proteção

desses

programas

adicionais

da

assentarem

em

por

não

terem

social, reconhecido como um direito na lei

documentos de identidade, o que viola os

internacional e que combina o direito à

seus direitos civis e políticos. No que

segurança social com o direito a um padrão

concerne a esquemas de proteção social

adequado de vida, verifica-se uma carência

regulares prévios a esta crise, verificam-se

generalizada de uma resposta estatal que

casos

garanta padrões mínimos de suporte a

administração pública conduz a uma

populações mais vulneráveis no contexto

paralisação na disponibilização desses

desta crise. A garantia de segurança de

subsídios e outros casos em que a já referida

rendimentos mínimos, através de esquemas

carência de meios de mobilização próprios

de segurança social que permitam a

também actua como barreira no acesso. Por

aquisição pelos indivíduos e famílias de

fim, é vital referir a barreira estrutural e

cuidados de saúde mínimos, refúgio básico

generalizada ao acesso de pessoas afectadas

e habitação, água limpa e comida, são

pela hanseníase com incapacidades físicas

reconhecidos

instrumentos

invisíveis a esquemas de protecção social

internacionais de direitos humanos como

para a deficiência devido ao controle

direitos de implementação progressiva, é

médico desses mesmos esquemas e ao não

urgente e gritante. Porém, nos casos em que

reconhecimento de incapacidades invisíveis

os

de

como a perda de sensibilidade, a dor

transferência de renda para assegurar um

crónica, o impacto psicossocial do estigma

padrão de vida mínimo a populações

e outras como deficiência.

Estados

pelos

acionaram

programas

em

que

a

paralisação

da

vulneráveis durante a crise, verifica-se que

O acesso a bens fundamentais,

os mesmos são inacessíveis às pessoas

como comida, energia para cozinhar, água

afetadas pela hanseníase, seja devido a

limpa,

critérios

instrumentos de protecção, está fortemente

de

elegibilidade

que

não

sabão,

máscaras

e

outros
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comprometido para uma grande maioria das

marcha programas de transferência de renda

pessoas afectadas pela hanseníase e resulta

incondicionais.

de

sua

necessário elaborar políticas de inclusão das

marginalização histórica e discriminação

pessoas afetadas no mercado de trabalho

sistemática

A

formal que assegurem os direitos previstos

pessoas

na Convenção das Pessoas com Deficiência

afectadas pela hanseníase, estruturalmente

e, em alguns casos, com assento em

excluídas do mercado de trabalho formal,

medidas

de garantir um rendimento, aliada à perda

igualdade não apenas de oportunidades,

de redes de protecção essenciais para a sua

mas também de resultados. No caso das

sobrevivência, no contexto da quarentena e

antigas colônias de hanseníase, verifica-se

outras medidas de excepção decretadas

uma grande diversidade de situações, desde

pelos Estados, tem lançado muitas pessoas

a negligência institucional conducente a

afectadas pela hanseníase para a pobreza

carências fundamentais de comida, água

extrema. O vazio deixado pela inacção do

limpa e instrumentos de higiene e proteção,

Estado tem sido preenchido pela ajuda

passando

humanitária

asseguram

carências

associadas

contra

impossibilidade

de

de

este

à

grupo.

muitas

organizações

não

A

longo

afirmativas

por

que

gestões

um

prazo,

garantam

públicas

cuidado

será

e

que

proteção

governamentais e pela sociedade civil

continuados até gestões públicas que

organizada. Porém, essa ajuda humanitária

transformam parte dessas estruturas em

é mais eficaz em chegar a antigas colônias

hospitais de campanha para pacientes de

de hanseníase do que a pessoas afetadas que

Covid-19, colocando em risco a população

vivem na comunidade e, muitas vezes,

idosa afetada pela hanseníase residente.

assenta em estratégias de angariação de

Esta última prática viola os Princípios e

fundos que expõem a imagem das pessoas

Orientações

afetadas de uma forma que pode conduzir a

discriminação contra as pessoas afetadas

um retrocesso na luta pela dignidade. Para

pela hanseníase e seus familiares.

que uma ação humanitária alcance todas as

Um

para

a

impacto

eliminação

ainda

da

mais

pessoas afetadas como cidadãos e sujeitos

desproporcional da actual crise dentro do

de direitos, o Estado deve assumir a sua

grupo de pessoas afectadas pela hanseníase

obrigação no campo da proteção de direitos

verifica-se entre as mulheres, os imigrantes

e desenvolver planos de acção de aplicação

e refugiados, as pessoas idosas, as pessoas

imediata que devem se basear em esquemas

com deficiência e as pessoas que vivem em

de

de

áreas remotas, mas também nas lutas sociais

esquemas contributivos e que ponham em

que, não obstante serem urgentes (como a

proteção

social independentes
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reunificação das famílias no Japão após a
vitória nos tribunais, em 2019, conquistada
pelos familiares das pessoas afetadas pela
hanseníase que foram compulsoriamente
segregadas no passado), se vêm paralisadas
quer pela quarentena e barreiras que coloca
à liberdade de reunião e organização, quer
pela paralisação do sistema de justiça.
Também se verifica que a informação
veiculada pelos governos para a prevenção
da Covid-19 não é, em grande parte,
acessível às populações mais vulneráveis.
Enquanto

o

mundo

ensaia

uma

transformação tão profunda, precisamos
encontrar os meios de assegurar o direito à
vida das pessoas afetadas pela hanseníase e
dos seus familiares, sem abdicar da luta pelo
seu

direito

à

dignidade

humana.

Finalmente, para que ambos os direitos
sejam garantidos a todas as pessoas afetadas
pela hanseníase e seus familiares e não
apenas àqueles que se encontram ao alcance
da ação da sociedade civil organizada, é
necessário elevar a voz das organizações
que representam as pessoas afetadas pela
hanseníase e que exigem ao Estado que
cumpra as suas obrigações de direitos
humanos.
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Vamos nos unir e usar a nossa
força coletiva para enfrentar a
pandemia da Covid-19
Por Takahiro Nanri
Diretor Executivo da Fundação de Saúde Sasakawa

Tradução: Glaucia Maricato
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Tenho me preocupado em ver

Mundial, apelou ao povo americano para

que a discriminação contra pacientes

que não se repetisse os mesmos erros do

com coronavírus, seus familiares e

passado.

mesmo contra profissionais de saúde que

comportamento foram elogiados por

os tratam tem sido frequentemente

muitas pessoas.

A sua ação e o seu

denunciada em muitas partes do mundo.

Tenho me perguntando se as

Isso me lembra a forma como as pessoas

pessoas afetadas pela hanseníase não

afetadas pela hanseníase, bem como os

poderiam assumir um papel semelhante

seus familiares, há muito têm sofrido

agora. Com base nas suas experiências

com o estigma e a discriminação,

com a hanseníase, elas poderiam alertar

principalmente devido às políticas de

a sociedade para as consequências da

segregação implementadas em todo o

discriminação com base numa doença.

mundo até meados do século XX.

Os governos poderiam até transformar

A hanseníase agora tem cura e os

isso numa "política" para aproveitar as

direitos humanos das pessoas afetadas

experiências das pessoas afetadas pela

pela

hanseníase

hanseníase

são

oficialmente

reconhecidos pelas Nações Unidas. No

a

fim

de

impedir

a

discriminação.

entanto, as discriminações de que são

Esta pandemia afetou muitas

alvo continuam em curso. Ao responder

pessoas - seja através da perda do

à crise do Covid-19, será que nós, seres

sustento, da perda de empregos ou de

humanos, não deveríamos nos lembrar

muitas outras formas. O fato é que não

das lições aprendidas com a hanseníase?

se trata de um problema que afeta um

Gostaria

de

apresentar

uma

único país ou região em particular, mas

pessoa aqui, Norman Y. Mineta. Ele era

sim de um problema a nível global e a

o Secretário dos Transportes dos Estados

gama de "grupos vulneráveis" que são

Unidos quando os terroristas atacaram o

afetados pela Covid-19 é muito vasta.

país em 11 de Setembro de 2001. Em

Contudo, gostaria de salientar

consequência disso, muitos muçulmanos

aqui a necessidade de prestar especial

que

Unidos

atenção à situação atual das pessoas

e

afetadas pela hanseníase. Eu diria que as

viviam

enfrentaram

nos

Estados

preconceitos

discriminações. Mineta, que tinha vivido

pessoas

afetadas

na pele a experiência de ser enviado à

constituem

força para um campo de concentração

vulneráveis porque mesmo antes da

para nipo-americanos durante a II Guerra

pandemia

um

elas

pela
dos

já

hanseníase

grupos

tinham

mais

sido
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estigmatizadas e discriminadas. Para

pelas políticas, bem como os prestadores

além dos desafios que elas já tinham

de serviços, de que as pessoas afetadas

encarado, elas agora enfrentam desafios

pela hanseníase se encontram entre os

adicionais provocados pelas políticas de

grupos mais vulneráveis gravemente

“confinamento” adoptadas em muitos

impactados pela Covid-19. Em outras

países.

palavras, precisamos nos concentrar em

Se

os

pacientes

impossibilitados

de

ficarem

receber

o

realizar um ativismo eficaz.

diagnóstico e o tratamento, eles poderão
estar

em

risco

desenvolver

pessoas já existem, o acesso adequado

deficiências físicas graves. Para aqueles

deve ser garantido. Caso esses serviços

que dependem de alguma forma de

não existam e sejam necessárias medidas

rendimento diário que foi cortado

especiais,

novas ações devem

durante

tomadas.

Embora

a

de

Se os serviços que apoiam as

atual

crise,

a

questão

talvez

não

ser
seja

enfrentada é como sobreviver, o que

possível fornecer pão para todas as

também pode gerar problemas de saúde

pessoas através de uma única entidade,

mental. O estigma e discriminação

deveria

existentes podem interferir no acesso

"mecanismo"

desses sujeitos aos serviços sociais

realizado

existentes

entidade como o governo.

que

supostamente

são

prestados.

ser

para

que

encorajando

Para

Que tipo de ações são necessárias

possível

reconheçam

que

criar

um

isso

seja

uma

os

devidamente

grande

governos
essa

para fazer frente a estes problemas

necessidade, mais esforços devem ser

enfrentados pelas pessoas afetadas pela

criados através de uma divulgação ativa

hanseníase? É verdade que a ajuda de

de informação para sensibilizar mais

emergência nas bases, tal como o

pessoas para o fato de ser necessário dar

fornecimento

e

especial atenção às pessoas afetadas pela

medicamentos através das ONGs, é

hanseníase. A mensagem fundamental é

importante para responder rapidamente

que as pessoas afetadas pela hanseníase

às necessidades urgentes. No entanto,

não devem ser deixadas de lado. No que

como

potenciais

diz respeito ao ativismo e a divulgação

beneficiários, estas "tortas" são, na

de informação, é essencial que os

realidade, limitadas. Por conseguinte, o

parceiros e apoiantes externos prestem o

que deve ser considerado prioritário é

apoio necessário, dadas as limitações das

existem

de

alimentos

muitos

informar as autoridades competentes
15

próprias

pessoas

afetadas

pela

hanseníase.

Fundação planeja inicialmente lançar um
projeto "modelo" como resposta à crise

Uma vez que muitas pessoas

do

Covid-19.

Centrando-nos

numa

enfrentam problemas semelhantes em

região específica, iremos cooperar com

todo o mundo e que os recursos são

um parceiro de confiança e levar a cabo

insuficientes, não existe uma solução a

um projeto piloto experimental que

curto prazo para resolver completamente

consiste num pacote de atividades-

os problemas que as pessoas afetadas

chave, incluindo ajuda de emergência,

pela hanseníase enfrentam atualmente.

defesa

Por isso, proponho primeiro a criação de

informação.

uma "plataforma de informação" onde as

implementado com sucesso, gostaríamos

boas práticas dos vários atores possam

de alargar o apoio para outras regiões e

ser coletadas e partilhadas entre os

países

interessados em resolver os problemas

Poderíamos até defendê-lo junto de

que as pessoas afetadas pela hanseníase

outros doadores.

enfrentam, fornecendo assim indicações

de

direitos
Se

utilizando

e
o

difusão
projeto

este

de
for

modelo.

Por último, mas não menos

de como responder à crise de forma

importante,

inovadora

Vice-

ultrapassar esta crise sem precedentes,

Presidente da Parceria Global pela

gostaria de salientar que todos devemos

Erradicação da Hanseníase (GPZL, sigla

cooperar uns com os outros e cada parte

em inglês), um consórcio no qual

deve

participam

da

possibilidade de maximizar os seus

comunidade da hanseníase, gostaria de

pontos fortes. O meu querido chefe,

propor que a GPZL construa uma

Yohei Sasakawa, diz: "Um graveto é

plataforma desse tipo.

facilmente partido, mas quando se

e

eficaz.

muitos

Como

agentes

para

considerar

que

possamos

seriamente

a

Gostaria também de partilhar as

juntam 100 ou 1000 gravetos, então a

minhas ideias como Diretor Executivo

história é diferente". O que é necessário

da Fundação Sasakawa. O nosso dilema

neste momento é que nos juntemos e

é que não dispomos de recursos

aproveitemos a nossa força coletiva.

suficientes para satisfazer as solicitações

Ainda que cada passo que damos possa

vindas de todas as partes do mundo,

ser pequeno, ao avançarmos juntos

simplesmente

podemos enfrentar mais eficazmente o

porque

há

muitos

potenciais beneficiários. Em vez disso, a

impacto da pandemia do Covid-19.
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Angústias que se repetem, ação
que se faz urgente: a luta contra a
Covid-19 na visão de um militante
pelo fim da hanseníase
Por Artur Custódio
Coordenação nacional do Morhan
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Em meio a uma confusão pessoal,

falta de acesso e medicamentos, falta de

causada por um câncer na garganta que

novos

avançou rapidamente e me levou a um

reabilitação, isso sem contar a luta contra o

isolamento desde outubro de 2019, eis que

estigma, reinserção social e econômica, e a

surge a pandemia do novo coronavirus. Me

premente a questão da saúde mental em

vi catapultado a novos desafios, tanto nesta

meio ao isolamento social. Assim, fomos

jornada pessoal de enfrentamento a outra

desenhando

doença, como na minha militância ao lado

articulação junto aos núcleos.

dos companheiros e companheiras de
Morhan. Como organizamos a nossa luta
frente a novas urgências?

diagnósticos,

os

Em

atividades

focos

seguida,

de

atuação

em

de

e

reuniões

promovidas pela IDEA, em que voluntários
do movimento (Glaucia Maricato, Ana

Rapidamente, o Morhan Nacional

Sousa e Carlos Abelheira) estão auxiliando

foi colocado à frente de novos desafios. Um

nas traduções, percebemos que as situações

deles é manter o grupo coeso, informado e

se repetem no mundo todo, e que não

solidário com as tragédias pessoais e

estamos sozinhos na busca de soluções e

coletivas que estavam – e ainda estão –

novos caminhos.

acontecendo. E que ainda irão se agravar, já
que o governo federal não só deixa de fazer
o que tem que ser feito como, de forma
criminosa, avança para o caos.

A iniciativa do Global Partnership
para Zero Hanseníase, juntamente com a
Dra. Alice Cruz, iniciou uma série de
reuniões com as entidades de pessoas

Após detectarmos alguns núcleos

atingidas. É absolutamente cada vez mais

iniciando atividades assistenciais, iniciamos

necessário,

e ainda estamos fazendo uma série de

atingidas.

reuniões pela internet. Usando tecnologias
digitais

para

aproximar

militantes,

estratégias e incentivar a organização de
novas práticas.

darmos

voz

às

pessoas

Inspirado pelo texto da Luciana
Lopes e do Alan Rossi, intitulado “Doenças
são

negligenciadas

pela

indústria

farmacêutica”, percebemos que como uma

A base do movimento precisava de

das estratégias para que as pessoas atingidas

uma sinalização positiva para atividades

pela hanseníase não sejam invisibilizadas,

como: distribuição de cestas básicas,

seria importante estabelecer um paralelo

material de higiene e limpeza, máscaras

entre o isolamento social da Covid-19 e a

caseiras, dentre outras. Detectamos também

segregação

e

estigma

isoladores

da
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hanseníase do passado e de hoje. Pela

em

primeira vez no mundo, as pessoas no

preocupação.

mundo passam por sentimentos e as
ansiedades que todas as pessoas que tiveram
hanseníase no passado e ainda no presente.
Vejo pessoas do Morhan que

um

momento

de

isolamento

e

Diversos assuntos referentes à
hanseníase e estabelecendo vínculos e
comparações com a Covid-19 têm sido a
tônica dos nossos encontros virtuais.

tiveram hanseníase reviverem situações

Depoimentos

como o isolamento, se estão vulneráveis, se

entretenimento e informações com artistas

vão ter emprego, se vão ter comida, se estão

voluntários ajudam a enriquecer e dar um

colocando a família em risco... Enfim,

tom peculiar às lives. E iniciamos a

sentimentos diários que já passaram antes,

experiência das lives internacionais com

que já são velhos conhecidos. A diferença é

muita troca de experiências e afeto. Em

que, tirando os que negam a pandemia,

breve, faremos o primeiro protesto virtual

todos estamos passando por isso.

do Morhan, pedindo atenção às pessoas

O desejo de se ter um remédio
verdadeiro que cure e uma vacina se

de

pessoas

afetadas,

afetadas pela hanseníase e marcando os 39
anos de existência do Morhan.

aproxima dos desejos que temos para a

Outro ponto de preocupação é que a

hanseníase, que pouco tem de investimento

desigualdade social anda de mãos dadas

em pesquisa. Os medos das sequelas e do

com a hanseníase e as questões sociais que

estigma são fantasmas dos que tiveram a

já existiam estão se agravando. Mas nesse

Covid19, mas também acompanham as

momento é necessário garantir a vida e o

pessoas atingidas pela hanseníase.

Morhan fará todo o possível para isso. Não

Repetindo a frase da relatora da
ONU para a hanseníase, Alice Cruz, “é
preciso dar voz às pessoas afetadas pela

podemos admitir que políticas equivocadas,
em nome de uma elite econômica, gere mais
morte, dor e sofrimento.

hanseníase”. E isso é para ontem.

Os

E por acreditar nessa urgência das
vozes das pessoas tingidas pela hanseníase,
o Morhan iniciou uma série de lives,
transmitidas

simultaneamente

pelo

Facebook e Youtube. Mais uma forma de
nos mantermos unidos e presentes mesmo

advogados

voluntários

do

movimento estão empenhados em seis
ações jurídicas nacionais, bem como, as
ações

intensas

de

comunicação

do

MORHAN tentam diminuir o paraefeito
que as campanhas de doações de alimentos
podem gerar no estigma.
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Precisamos garantir que a sociedade
e o governo não esqueçam das populações
negligenciadas e as doenças que as atingem.
Antes de terminar, quero deixar
mais uma dica de leitura crítica para este
momento. No “Ensaio sobre a pandemência
– Quando personagens e micróbios da
ficção-científica saem dos filmes e invadem
o planeta”, o professor Luis Castiel analisa
as narrativas equivocadas que servem
apenas para que as pessoas entrem em
pânico e se desinformem.
Por fim, seguimos na luta do
Morhan na nossa esperança de quase
quarenta anos pela construção de uma
sociedade mais justa. Para a Covid-19, a
questão é o que faremos agora, discutiremos
a reconstrução da sociedade em parâmetros
que ajudaram nesse caos? Ou faremos uma
nova sociedade mais amorosa, com outros
parâmetros

pautados

na

vida,

na

preservação do planeta e no ser humano.
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Nunca foi tão difícil negar um
abraço – notas sobre o
isolamento social
Por Faustino Pinto
Coordenação nacional do Morhan
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Nunca tive medo de doenças.

Sozinho. E a vida realmente seguiu seu

Passei por vários diagnósticos errados

rumo, mas não do jeito que eu esperava.

até a confirmação de que estava com
hanseníase, fiz tratamentos para o que fui
acometido e também para o que não fui.
E enfrentava todos esses problemas sem
medo, com muita coragem.
Mas

algo

de

De repente, nos vimos fechados,
presos dentro da nossa própria casa. Não
que alguém nos obrigassem a isso, mas
era o certo a se fazer (e continua o sendo,
no momento em que escrevo essas

novo

está

linhas). Tanto para a proteção do meu

acontecendo. Os dias de isolamento

filho Josué Faustino como para a minha.

social por conta da pandemia de Covid-

Ele, um pré-adolescente de 13 anos, e eu

19 mudaram tudo em minha vida: pavor,

uma pessoa de 49 anos, com problemas

medo, insegurança, incertezas, sensação

respiratórios crônicos. Não havia saída

de impotência frente a todo esse caos,

pra gente, apenas uma: isolamento

essas emoções tomaram conta dos meus

social. Têm sido dias difíceis, cheios de

pensamentos.

angústia e medo.

E pensar que, em janeiro, estava
à frente da campanha mundial “Mundo
livre de Hanseníase com conhecimento e
amor”, produzindo conteúdo em tempo
recorde, a mente explodindo de tantas
ideias, queria viajar o Brasil e tentar,
com meu entusiasmo, contagiar os
nossos
Morhan...

militantes
Mas,

voluntários
como

num

do
filme

apocalíptico de Hollywood, de repente
explodem notícias ruins vindas de todo
canto do mundo. No início, eu queria
pensar que tudo não passava de um
sonho ruim e em algum momento
alguém viria me acordar. O desejo de
sentir a vida seguindo seu rumo.
Infelizmente, a tarefa de acordar acabou
sendo minha. Eu tive que acordar.

Outro dia fui ao

supermercado e nunca foi tão difícil
negar um abraço. No estacionamento,
encontro um amigo que não vejo há mais
de 15 anos, ele estava vendendo
máscaras na porta. Olhou para mim e,
mesmo de máscara, consegui ver seu
sorriso largo e satisfação em me ver. Ele
estendeu a mão numa alegria imensa,
mas eu precisei dizer: “Não, não posso
tocar”. Ele respondeu "Não posso pegar
em sua mão, mas vou te dar um abraço",
foi o abraço mais gostoso que pude sentir
em quase um mês de isolamento social,
apesar de ser algo proibido em minha
mente não parecia ser em coração, não
consegui dizer não, mesmo com todo o
pavor que tenho dessa doença, ainda não
aprendi a dizer não. Nem acho que vou
22

aprender, por isso tenho que continuar

que mata, que devasta a vida das pessoas.

isolado até ser seguro voltar a apertar

Me nego acreditar que existam seres

uma mão, dar um beijo e um simples

humanos tão desapegados a sua vida e

abraço. Gosto do toque, vejo muita

dos entes queridos dessa forma. Falta

verdade nesses atos, mas sei que no

senso de coletividade, de cuidado de si e

momento tenho que fazer um esforço e

dos outros.

acreditar nas palavras.
Permaneço

sem

Por outro lado, tem muita gente
medo

de

fazendo o bem, esse caos despertou em

doenças, sou uma pessoa corajosa

muita gente o espirito de coletividade e

demais, o meu medo nesse momento tem

generosidade, em outros só os moveu a ir

um significado e uma razão: meu filho

mais longe em busca de promover o

Josué. Me apavora a ideia de partir com

bem-estar

ele tão pequeno, tão indefeso, vivendo o

sentimento, preocupações e cuidados

mundo com e pós corona vírus. Sabemos

traduzidos em cada doação de cestas

que o mundo que conhecíamos jamais

básicas, máscaras, produtos de higiene,

será o mesmo, quem conseguir vencer

álcool em gel, profissionais de saúde

essa batalha terá que ser bem mais forte

altruístas dando o seu bem mais

do que costumava ser. Olhar para seu

precioso, a vida, em favor dos que

filho todos os dias e não conseguir

sofrem vítimas da Covid-19.

visualizar um futuro melhor para ele em
mundo caótico, deixa qualquer pai na
situação que me encontro apavorado. Me
aborrece ver que as pessoas não
respeitam

o

isolamento

social,

desobedecem a ciência e espalha,
bobagens. Ver as pessoas nas praças, nos
supermercados, nas ruas se acotovelando
em aglomerações sem proteção nenhuma
nem distanciamento é uma loucura! O
número crescente de infectados e mortes
não parece ser o suficiente para
conscientizar as pessoas que isso não é
uma gripezinha, mas sim uma doença

aos

menos

favorecidos,

E algumas vezes em meio a todo
esse pavor, surgem alguns raios de
esperança. E é preciso se deixar iluminar
por essa luz para seguirmos com alguma
confiança. Mesmo sabendo que o mundo
está mudando e que vai mudar muito
mais, quando leio matérias, vejo jornais
que nos dizem que estamos mais perto de
uma cura e vacina, sinto vontade de crer
nisso, e se isso vier a acontecer, sei que
vivos e juntos correremos atrás de
consertar qualquer coisa que esse vírus
quebrou.

Quanto

aos

corações

esfacelados pela Covid-19, vamos nos
23

apoiar uns nos outros e tentar amenizar
as dores, ficar em casa é péssimo, mas se
faz necessário. Parafraseando minha
mãe: não há um bem que sempre dure
nem um mal que não se acabe.
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Pessoas atingidas pela
hanseníase e a pandemia Covid19: reflexões sobre o contexto
Por Paula Soares Brandão
Coordenadora do núcleo de pesquisa e extensão
do Morhan e professora de Enfermagem
em Saúde Pública na UERJ
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No dia 25 de março de 2020,

começa pela percepção de quem somos

compartilhei as minhas inquietações e

nós pessoas atingidas pela hanseníase no

percepções sobre os possíveis efeitos da

Brasil e no mundo. Em seguida espero

pandemia de Covid 19 para as pessoas

costurar anseios apresentados na carta a

atingidas pela hanseníase, através de

outros que emergiram após sua escrita.

uma carta endereçada a Alice Cruz,

Por último, refletir sobre limites e

relatora especial da Organização das

possibilidades das pessoas atingidas pela

Nações Unidas. Esta carta foi traduzida

hanseníase no contexto da pandemia de

para o inglês e divulgada na página do

Covid 19.

Facebook do mandato da Relatoria

No início era o caos e nós já

Especial para os direitos das pessoas

fazíamos parte dele. Em sua maioria, as

atingidas

suas

pessoas atingidas pela Hanseníase fazem

famílias. Além disso, a carta foi

parte de um grupo seleto – os (in)visíveis

compartilhada com lideranças do cenário

e

mundial

International

Invisíveis as lentes das políticas públicas,

Federation of Anti-Leprosy Associations

visíveis ao estigma e discriminação

(ILEP) e Global Partnership Zero

associados à doença e negligenciados

Leprosy (GPZL). A carta, a nota da

como parte da coletividade. O Brasil há

Sociedade Brasileira de Hansenologia,

décadas se mantém entre os países que

pautas construídas em reuniões como as

concentram o maior número de casos da

do

International

doença. Para muitos, ainda somos vistos

Association for Integration, Dignity and

como um número ou um caso. Somos

Economic Advancement (IDEA) são o

reconhecidos pelos sinais ou sintomas da

mote das reflexões aqui apresentadas.

doença e não por quem somos (nossa

pela

Hanseníase

como

Morhan

A

a

e

cada

da

negligenciados

pela

sociedade.

apresentado

história de vida, família, afetos, trabalho,

acredito que existam vários pontos de

espiritualidade e cotidiano). E se acaso,

vista,

sobre

deixarmos de ser um número (SINAN¹),

(in)quietações e (in)certezas de uma

em virtude da alta programada pelo

mulher atingida pela hanseníase, em

término

“isolamento social” há mais de trinta

poliquimioterapia

dias, trabalhando em home office e

deixamos de existir como informação

cuidando daqueles que me são caros – a

mesmo que permaneçamos adoecidos

família, os amigos, os companheiros de

pelas reações hansênicas ou por alteração

jornada e os estudantes. O olhar do ponto

do grau de incapacidade física após o

por

ponto

e

isso

escrevo

do

tratamento
(PQT),

com

a

também
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tratamento. Em meio à soma de

atingidas e suas famílias, a pandemia de

vulnerabilidades (individual, social e

Covid 19 é um elemento fervilhante do

programática), nos resta questionar:

caos e não o caos em si.

quem são essas pessoas atingidas pela

Normalmente,

novo

expectativas,

alimentam? Em que trabalham? Como

Quando uma criança começa a andar é

(sobre)vivem?

esperado que ela caia, se levante e

relação

entre

pobreza

e

gera

hanseníase? Onde vivem? Do que se

A

medos

o

incertezas.

e

continue tentando. Em algum momento,

adoecimento por hanseníase é presente

irá caminhar e não lembraremos mais da

há séculos na humanidade. No entanto, a

fase do engatinhar. No entanto, até que

clássica pergunta “quem vem primeiro, o

isso aconteça os pais (principalmente, os

ovo ou a galinha?” não se aplica a esta

de primeira viagem) irão temer as quedas

situação. A pobreza ou a ausência de

e pensar nos possíveis e trágicos

condições dignas de viver (que incluem o

cenários. Este é de longe o pior exemplo,

direito a moradia, a educação, ao

para pensarmos o pavor gerado por uma

trabalho, a renda, a alimentação, a

doença

liberdade de expressão, a segurança, ao

transmitida

acesso a bens e serviços de saúde) pode

invisíveis a olho nu), pelo simples de fato

tanto aumentar as possibilidades de

de termos dificuldades em trabalhar com

adoecer quanto de agravar os problemas

aquilo nunca antes descrito ou estudado,

ou doenças já existentes, entre eles a

considerando a magnitude desta situação.

hanseníase. A pessoa atingida pela

No entanto, o mundo já viveu outras

hanseníase que se encontra em contexto

pandemias e por que essa nos assusta

de pobreza ou extrema pobreza está mais

tanto?

causada
por

por

um

gotículas

vírus

e

(ambos

exposta a situações como: viver em

A globalização da tecnologia, da

moradias insalubres, ao desemprego ou

comunicação e da informação nos

trabalho

a

permite o acesso de informações de

desnutrição, a ausência de informação ou

qualquer lugar do mundo em tempo real

incompreensão

em

por simples toques no celular, no

a

computador, em aparelhos de televisão

violência (doméstica, urbana e de gênero)

ou rádio. As informações que antes eram

e dificuldade de acesso a diagnósticos e

restritas a um grupo de cientistas, experts,

tratamentos para melhoria da saúde física

políticos e/ou profissionais de uma área

e mental. Neste sentido, para as pessoas

passaram

virtude

informal,

da

de

a

fome

ou

informações

linguagem

utilizada,

a

ser

disseminadas

em
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linguagem acessível, muitas vezes sem

sofriam pelo estigma internalizado, pelo

filtro ou por vezes falsas informações

estigma social e pela discriminação

(fake news). Um novo profissional

passaram

passou a existir – o Dr. Google – e sob as

convivendo com fantasmas e medos de

suas orientações a possibilidade de

um passado sombrio e recente, com

questionarmos os experts, duvidarmos

relação ao adoecer.

das

condutas

e

propormos

a

viver

em

isolamento,

novas

O modo como as informações são

alternativas, de acordo com a nossa

passadas não é pensado a partir da

compreensão sobre o assunto. O novo (a

equidade e da justiça social. Há uma

Covid 19) passou a ser o principal tópico

culpabilização da população por estar nas

de todos os canais globalizados de

ruas, por não usar máscaras caseiras ou

comunicação e informação. Em janeiro

não lavar as mãos, medidas consideradas

de 2020 as notícias eram tímidas, mas a

essenciais na prevenção da propagação

partir de fevereiro ganharam espaço

do novo coronavírus. Deste modo,

crescente em

todos os meios de

retomamos a discussão do caos sob a

comunicação e passaram a dominar as

ótica da política pública. A pandemia de

nossas vidas de leigos ou profissionais.

Covid 19 veio deflagrar problemas

Aquela partícula fervilhante do

políticos, econômicos e sociais há anos

caos foi aquecida pela mídia e por novas

existentes. A questão sanitária é o fim da

informações a cada minuto, entre elas a

linha do caos e não o início, ao contrário

medida de distanciamento social e

do que muitos possam pensar. O modelo

isolamento. Às vezes, me pergunto se não

econômico pautado no capitalismo e as

são bem-aventurados aqueles com pouca

políticas ultra-neoliberais ampliaram o

informação? O excesso de informações,

abismo entre ricos e pobres. Guerras,

o isolamento social e as situações

migrações forçadas, desastres ambientais

inerentes as condições de vida têm feito

e pandemias frutos da produção e

com que muitas pessoas atingidas pela

reprodução de um modelo de política

hanseníase e suas famílias (assim como

pública pautado na minoria detentora do

outras em similaridade) adoeçam ou

capital.

agravem seus quadros pré-existentes,

Neste

contexto,

a

situação

entre os quais aqueles relacionados à

sanitária emerge como a grande crise. O

saúde mental. Depressão, ansiedade e até

número de pessoas que desenvolvem a

tentativas de suicídio estão na lista de

Síndrome Respiratória Aguda Grave

problemas. As pessoas atingidas que

(SRAG) é alarmante. Os idosos e pessoas
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com co-morbidades ainda são em maior

houve uma disputa pelo fornecimento de

número acometidos e com desfecho de

máscaras cirúrgicas advindas do mesmo

óbito, mas observamos o crescimento do

país. Tecnologias em testes, vacinas e

número de casos graves e óbitos na

medicamentos todos sendo estudados,

população adulta entre 30 e 60 anos. Isso

testados e propagados a partir do

nos apavora por várias razões. Nós

epicentro da pandemia. A pergunta que

pessoas

hanseníase

faço é: o que faz um país ter a capacidade

podemos estar neste grupo das co-

de produção de tecnologias e de ser o

morbidades, principalmente, quando nos

detentor de algumas delas? A ciência

encontramos em tratamento para reação

deveria

hansênica. O temor por nossas vidas e

amplamente. No entanto, patentear gera

daqueles que amamos perpassa as

poder e dinheiro. Dinheiro pode ser

notícias diárias sobre óbitos por Covid 19

transformado em lucro. Lucro deveria ser

e pela incapacidade do sistema de saúde

incompatível com a saúde dos seres

em suportar o crescente número de casos.

humanos, no entanto não é assim que

A falta de estrutura e insumos adequados,

funciona.

oferta

atingidas

de

leitos

pela

insuficientes

e

ser

aberta

Existe o risco

e

difundida

iminente de

profissionais capazes de proporcionar

desabastecimento da poliquimioterapia

atenção de qualidade a todos que estão

da hanseníase, porque um único país é

adoecendo são problemas deflagrados

responsável

pela pandemia, porém velhos conhecidos

Organização

daqueles que precisam de atendimento de

responsável por sua distribuição. Uma

urgência, emergência ou de terapia

empresa

intensiva.

medicamentos e os “doa”. Nada neste

pela

produção

Mundial

multinacional

da

e

a

Saúde,

produz

os

Hospitais de campanha estão

mundo é gratuito. Existem interesses que

sendo construídos, mas não na mesma

não são financeiros ou do lucro, mas de

velocidade que o foram a exemplo da

manipulação e de garantias de mercado.

China. Isto nos remete a questão da

Desde a década de 1980, temos a mesma

tecnologia, mencionada anteriormente.

PQT e o investimento em pesquisa para

Estamos aguardando a chegada de

novos medicamentos e tecnologias de

respiradores vindos da China para

cuidado para hanseníase e outras doenças

equipar nossos hospitais e ampliar a

negligenciadas continuam sendo um dos

capacidade de leitos para pacientes

menores. Os medicamentos para o

graves de Covid 19. Há pouco tempo

tratamento da reação hansênica passam
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pelo mesmo problema. A pandemia e a

deslocar de cidades pequenas para

dificuldade de abastecimento nos fazem

grandes cidades em razão da oferta de

pensar em: quando teremos novas

emprego. Quando um profissional de

tecnologias para tratar hanseníase e

saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de

reação

hansênica? Quando teremos

enfermagem, cuidadores de idosos, entre

acesso a estas tecnologias? E como

outros) precisa ter mais de um emprego

solucionaremos o desabastecimento de

para ter um salário digno. Esta mesma

PQT durante a pandemia caso a

mobilidade que preocupa quanto ao

distribuição não aconteça, em virtude do

acesso aos cuidados em saúde para as

fechamento de aeroportos, portos e

pessoas atingidas pela hanseníase.

rodovias?

Em virtude da pandemia, muitas

A última questão é a ponte para a

unidades de atenção primária à saúde

globalização da mobilidade social. O ser

(centros municipais, postos de saúde e

humano sempre se deslocou. Os povos

estratégia saúde da família) restringiram

primitivos,

coletores,

o acesso aos cuidados básicos de saúde

migravam pelos territórios em busca de

da população, com vistas a priorizar o

alimento

os

atendimento as pessoas com síndrome

deslocamentos acontecem por razões

gripal e/ou Covid 19 confirmada. A

políticas, econômicas e sociais. O

restrição incluiu o acompanhamento das

migrante econômico, a pessoa em

pessoas atingidas pela hanseníase. Em

situação de refugio, o ex-patriado e o

alguns lugares do país, onde o tratamento

turista

não

caçadores

e

modalidades

segurança.

configuram
de

e

Hoje,

diferentes

deslocamento

é

descentralizado,

as

pessoas

e

enfrentam dupla barreira de acesso:

migração. O vírus não entrou no país

geográfico configurado pela necessidade

pelas pessoas que vivem em situação de

de deslocamento e ao cuidado, pela

pobreza. Ele chegou de avião e se tornou

priorização dos casos de Covid 19.

comunitário, a partir do momento em que

Associado a isto temos a recomendação

o trabalhador assalariado conviveu com o

de liberação de medicamentos para

patronato. A disseminação veio pela

reação e PQT por até três meses,

mobilidade, quando um trabalhador

considerando orientações municipais,

precisa enfrentar duas a três conduções

estaduais

para ir e voltar ao trabalho, pela

dispensação dos medicamentos.

precariedade do transporte publico.

pessoas poderão não morrer de Covid 19,

Quando os trabalhadores precisam se

porém correm o risco de se tornar

ou

nacional

quanto

a
As
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incapacitadas

pelo

e

hanseníase organizadas em entidades têm

dos

realizado ações como distribuição de

quadros reacionais. Alguns podem dizer

máscaras caseiras, cestas básicas, apoio

que isso já acontece, de fato o manejo

psicoemocional

inadequado e as incapacidades estão

informações. Para o macrocosmo estas

presentes nos serviços de saúde, mas não

pessoas têm lutado pela garantia de

são freqüentemente atualizadas pós-

direitos e pela melhoria da atenção a

PQT. O aumento se dará em três âmbitos:

saúde, atenção social e eliminação da

diagnóstico,

tratamento

discriminação através de intervenções

Precisaremos

estar

acompanhamento

manejo

inadequado

e

pós-alta.

atentos

e

divulgação

de

as

políticas e programáticas a nível nacional

necessidades de ampliação da capacidade

e internacional. O distanciamento social

de reabilitação e da vigilância aos casos

causado

que o momento exigirá.

diminuído pelo uso das tecnologias de

pela

pandemia

tem

sido

E por último, gostaria de pensar

comunicação e informação, mas esta

sobre as possibilidades e os limites das

ação não é suficiente para reduzir

pessoas atingidas pela hanseníase para o

problemas estruturais da sociedade como

enfrentamento da pandemia de Covid 19.

os relatados. Em um processo de

Acredito que as melhores soluções

capacitação,

surgem do cotidiano e da vida em

contínuos espera-se que todo este

comunidade.

existem

processo nos sirva de lição e alicerce para

questões que exigem políticas públicas e

a transformação em um mundo livre de

intervenções governamentais. No âmbito

hanseníase e com mais amor.

No

entanto,

advocacy

e

mediação

do microcosmo, as pessoas atingidas pela
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O isolamento (ou isolamentos) e
seus aprendizados
Por Francilene Mesquita
Voluntária e coordenadora do Morhan Piauí

Texto originalmente publicado no portal da Dahw Brasil, no dia 15 de maio de 2020,
confira: https://www.dahw.org.br/2020/05/15/isolamento/
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No dia 26 de fevereiro de 2020, foi

Muitos trabalhadores informais que

anunciado o primeiro caso diagnosticado da

precisam ir para a rua para ofertar e vender

coronavírus no Brasil, os números começaram

seus produtos, foram prejudicados porque,

a surgir timidamente. No meu estado Piauí, no

para quem ofertar??

dia 19 de março foram notificados os 3

A grande maioria da população está

primeiros casos, hoje estamos com 1.443, e no

cumprindo as recomendações do Ministério da

Brasil, em 14 de maio, já passam de 192 mil

Saúde, estão em casa. Os microempresários

casos.

que têm acesso à tecnologia do delivery vão
A OMS declarou pandemia no mundo

sair, digamos, que um pouco melhor.

e fez uma série de recomendações, uma delas

No mundo afora, vejo e sofro com

pedindo o isolamento social e assim pessoas de

centenas, milhares de pessoas morrendo sem

vários países tiveram a escolha de se isolar no

ao menos ter direito de receber uma visita de

conforto de suas casas, quem as tinha…

familiar, muitos entram em coma. Os

A população de rua ficou sujeita à

profissionais de saúde têm a dura missão de

própria sorte, não tem restaurantes abertos,

informar os familiares que sequer vão poder

não

dizer um último adeus, um até breve…

tem

pessoas

circulando

nas

ruas

para estender a eles a mão amiga , mas vimos

O que vejo…

na TV gestos de solidariedade do povo

As histórias querendo se repetir….

brasileiro de vários lugares, vou destacar aqui

No passado, ainda na primeira metade

o povo de Recife com doação de material de

do século XX, houve uma medida de

higiene pessoal e alimentação .

isolamento compulsório onde as pessoas eram

Os profissionais de saúde ficaram sem

tiradas de suas famílias e eram separadas das

equipamentos de proteção individual básico no

pessoas sãs para assim conter a transmissão da

mundo afora, e no meu Piauí um grupo de

hanseníase, uma medida chamada na época de

pessoas solidárias ergueu uma campanha para

profilaxia

arrecadação de material para confecção de

higienização da sociedade, pais não puderam

aventais e máscara para profissionais da saúde

mais ver seus filhos e vice versa , muitos

que estão na linha de frente.

foram sentenciados

Um grande jornalista piauiense foi um

espaços

da

foram

Lepra,

na

verdade

uma

a sua própria sorte,

construídos,

construídas

dos infectados, foi entubado e toda a Redação

verdadeiras muralhas chamadas de Colônias e

da TV entrou em quarentena e mais uma vez a

que ainda existem no Brasil afora, Colônia

solidariedade do meu povo nordestino entra

Santa

em ação, os telespectadores ficaram recebendo

Colônia do Carpina, Colônia Santo Angelo,

as notícias através da TV Recife.

dentre tantas outras que abrigaram pessoas

Marcelina, Colônia

Santa

Isabel,
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para um

tratamento que ainda não se tinha

Não podemos visitar nossos familiares,

ainda sequer a cura , mas hoje não existe mais

avós não podem ver seus netos, não podemos

o isolamento compulsório o tratamento é

sequer abraçar, beijar, dá um aperto de mão…

ambulatorial mas infelizmente pessoas em

Quando por necessidade precisamos

tratamento de hanseníase ainda hoje sentem na

sair e encontramos alguém a sensação que

pele a rejeição da sociedade. As pessoas que

tenho é de rejeição, separação, isolamento e

foram isoladas a maioria ainda residem nas

imediatamente é inevitável eu fazer uma

colônias, elas estão curadas, fisicamente

relação com o que passam as pessoas em

ficaram as sequelas e psicologicamente as

tratamento de hanseníase.

muralhas

ainda

resistem

carregadas

de

preconceito da sociedade.

Este contato físico para nós brasileiros
é algo natural, essencial pois através deste

Eu sou Francilene Mesquita, alguém

contato físico que trocamos energia, expomos

já deve conhecer minha história como ex-

nossos sentimentos, aliviando assim muitas

paciente de hanseníase diagnosticada e curada

vezes o stress do dia a dia dentro de um abraço.

há alguns anos atrás e tendo também uma

Isso vai passar, só depende de NÓS!

filha que foi diagnosticada e curada, quando

Estamos em um momento político e de

penso que poderia ter sido separada da minha

saúde pública muito delicado , neste contexto

família me dói muito, conheci pessoas ouvi

tudo pode acontecer , enquanto o mundo lá fora

relatos de moradores da Colônia do Carpina

implora

aqui no Piaui, ouvi história de segregação de

casa, o excelentíssimo senhor presidente do

verdadeiro isolamento social.

Brasil quer que os brasileiros encarem o vírus

para

que

fiquemos

em

E Onde quero chegar….

para salvar a economia. Mas não esqueçamos

Hoje, em meio à pandemia de Covid-

que sem nós, produtivos e vivos, não há

19, vejo pessoas reclamando, reclamando, mas

economia.

com a oportunidade de escolher o isolamento

Fiquemos em casa, ou podemos trazer

social, no conforto do seus lares. Vejo pais de

um passado de volta. Se voltarmos à vida

família preocupados por não saberem como

normal no meio da pandemia, vamos ter

manter

não

pessoas doentes, estaremos expostos ao vírus,

estarem trabalhando e até mesmo bater o

o SUS não vai sustentar e mais pessoas vão

desespero de ter que ficar em casa ociosos por

morrer. Temo que as medidas do governo

uma quarentena, 30, 40 dias ou mais, não

sejam catastróficas ao ponto de vermos se

sabemos ao certo.

repetir a história do passado.

suas

famílias

por

Fica em casa, enquanto temos a
oportunidade de escolher, vamos ajudar
34

aqueles que não tem meios de sobrevivência,
faça a sua parte enquanto ser humano.
Assim sobreviveremos 2020.
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COVID-19 x Hanseníase:
o retrato de dois isolamentos I
Por Valdenora Rodrigues
Coordenação nacional do Morhan

Texto adaptado pela comunicadora Nanda Duarte
a partir de um relato em áudio.
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Nesse momento em que todos temos
nossas vidas modificadas pela pandemia,

então dentro da minha casa sou só eu e esse
idoso.

preciso dizer que estou em um estado que

Para mim, esse isolamento aqui é

não se pode dizer que é bom, porque para

pior ainda do que aquele que já vivi [por

mim foi uma mudança bem radical. Uma

conta

mudança do dia a dia. Eu sempre disse,

hanseníase, Valdenora foi uma das pessoas

meio em tom de brincadeira, que eu sou

compulsoriamente segregada no Brasil].

“alguém do mato”, mas eu também gosto de

Pior porque a gente deixou de ver as

ver gente e ouvir barulho, buzina, eu gosto

pessoas, de ter contato. Nosso isolamento,

de interagir diante dos trabalhos que a gente

daquela outra época, nos fazia sentir falta

realiza, de sorrir, de conversar. Na

das nossas famílias, mas tínhamos contatos

comunidade, diariamente eu tinha meu

com outras pessoas. Por exemplo, eu

contato com as pessoas e contava com

enquanto criança sentia aquela dor no meu

contribuições das pessoas. E hoje eu estou

coração, que vinha lá de dentro, saudades

num momento que estou sentido tudo.

dos meus irmãos e da minha família, mas

Sentindo o que está causando isso, sabe?

nós tínhamos aquelas pessoas que estavam

Vou contar das dificuldades... A não ser no

segregadas junto com a gente. Quando eu,

telefone, em que a gente ouve a voz das

ainda criança, fui colocada em um pavilhão

pessoas, ou em outras coisas assim, a falta

que se chamava “o pavilhão das moças”, eu

de contato ou mesmo de ver outras pessoas,

tinha uns doze ou treze anos, fui morar

eu estou sentindo muito, muito, muito esse

nesse pavilhão depois de ter morado com

momento

um casal. Então ali eu já me sentia mais

de

estar

(novamente)

em

isolamento.

da

política de

isolamento

da

segura, com aquelas meninas que cuidavam

Não construí família grande. Minha

de mim e eu delas... A gente estava ali, todo

família, hoje, sou eu e seu Edigilson (meu

mundo junto. Eu fui procurando me adaptar

ex-marido que eu cuido devido a ele ter

àquele ambiente.

contraído

uma

patologia

que

causa

Já, hoje, eu não posso receber

deficiência pulmonar). Hoje ele vive sob

ninguém, nem sair (a não ser o necessário).

cuidados e sobrevivendo com as balas de

Então estou me sentindo muito, muito só.

oxigênio que temos dentro de casa, para que

Aquele momento em que você chora e chora

ele ainda possa lutar pela sua vida. Então eu

por não poder conversar com alguém, não

passei a ter essa responsabilidade. E meu

ver aquela pessoa. Para mim essa é a

filho Valter, que não mora mais comigo,

diferença. Até as minhas participações nas
“lives” do Morhan [o movimento está
37

realizando transmissões ao vivo online

psicológica novamente. Por exemplo: a

semanalmente

diversas

demanda de apoio que temos pelo Morhan

questões e manter uma socialização entre a

aqui no Amazonas envolve muitas pessoas

militância], para mim não é fácil, acho

idosas, e eu tinha por costume todo final de

difícil interagir no momento. Eu perdi

semana sair pra visitar essas pessoas,

aquela iniciativa e vontade de estar ali, não

principalmente as que já portam sequelas,

estou tendo essa vontade, porque eu quero

visuais, físicas ou sem condições de

ver aquelas pessoas todas! A gente perde

caminhar. Então é uma grande falta do dia a

muitos rostos e muitos olhares. Eu acho que

dia, para mim e para elas.

para

discutir

é por aí a necessidade que o ser humano tem

Mas

há

uma

diferença

desse

da presença, então não estou conseguindo

isolamento do tempo de colônia. Lá, a gente

me sentir feliz. Eu não estou feliz. Tem

chegava na colônia e sentia aquela pessoa.

momentos de desespero, aquela angústia,

Lá eu sentia falta da minha família como

aquele lado emocional faz a gente chorar a

hoje sinto dos meus amigos. Mas éramos

falta de alguém, e até mesmo de olhar para

vários. Antigamente era triste, também, mas

alguém.

a gente tinha essas pessoas que estavam ao

Nem a televisão ajuda. Você vai

nosso redor, que podíamos conversar e nos

assistir um programa e tem toda essa

abraçar. E hoje é assim, ninguém recebe

situação acontecendo, então eu fico naquela

mais um abraço, é tudo por mensagem. Eu

expectativa de, de repente, aparecer doente,

sinto, estou sentindo muito.

contrair esse vírus. É assim que me sinto.
Diante do que eu vejo nos noticiários, fico
naquela espera, parece que é uma espera
permanente.
Na questão geral, quando a gente
tem uma família que vem de um ambiente
maior, eu acho que é diferente. O que eu
falo é a partir desse ambiente pequeno, que
é minha família e essa solidão. A solidão
que causa esse desespero. A gente acaba
esperando que tudo aconteça.
Se eu passar, se eu conseguir passar
tudo isso, se nós conseguirmos passar dessa
situação, vamos ter que trabalhar a questão
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COVID-19 x Hanseníase:
o retrato de dois isolamentos II
Por Nelson Pereira Flores
Voluntário do Morhan e morador da ex-colônia Santa Isabel (Betim/MG)

Texto adaptado pela comunicadora Nanda Duarte
a partir de um relato em áudio.
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Sou de Águas Vermelhas, nordeste
de Minas, perto da Bahia. Vivi lá até meus

novo. Aí entendi que esse seria meu mundo
até o último instante de minha vida.

12 anos. Depois disso, fui obrigado, devido

E hoje? A Covid-19 é uma doença

à hanseníase, a vir para a colônia Santa

assustadora porque a defesa contra ela é o

Isabel, no ano de 1955. A colônia era toda

isolamento. Já passou de 60 dias que eu e

fechada, tinha muitas pessoas... Foram

minha esposa estamos isolados. Minha

feitas muitas colônias no Brasil na época de

esposa foi uma pessoa que eu encontrei

Getúlio Vargas, para isolar as pessoas

ainda na infância, chegamos aqui na colônia

atingidas pela hanseníase.

ainda crianças, casamos e agora estamos

Aqui [a Colônia Santa isabel] era a

aqui com 53 anos de casados.

maior do Brasil. A colônia era fechada, só

Essa doença está tirando vidas,

existiam pessoas internas, controladas pelo

matando muita gente e causando sofrimento

estado de uma maneira que a gente não

e preocupação na humanidade. Espero que

achava correto. Mas não tinha outra opção.

logo, logo a ciência consiga desenvolver

As colônias eram o único lugar para o

uma vacina que venha para imunizar e tirar

portador de hanseníase viver em paz,

do mundo esse mal que é o vírus.

porque era uma espécie de cidade. Tinha,

Na comparação entre o isolamento

nos anos 50 até por volta dos anos 60,

pelo coronavírus e o isolamento das

aproximadamente 96 mil internos! O lado

colônias, esse que está acontecendo agora é

negativo era a saudade dos parentes que

muito mais triste! Estamos isolados em

fomos obrigados a deixar. Filhos deixaram

nossas próprias casas, na colônia ficávamos

pais,

crianças

isolados em uma cidade, onde tínhamos

deixaram suas mães e irmãos. Mas também

nossos companheiros, tinha diversão, o

havia um outro lado, divertido. Existiam

nosso futebol... Havia comércio para

cinema, bares, carnaval na época certa,

comprar as coisas e trabalhar. Tínhamos

tinha teatro, futebol, tinha lazer; pomares

liberdade dentro desse mundo.

pais

deixaram

filhos,

com frutas, laranja, mexerica, jabuticaba,

O isolamento do antes tirou minha

diversas outras. A diversão maior, para

liberdade como cidadão comum, mas dentro

mim, principalmente, que cheguei criança

daquele isolamento eu tinha direito de ir e

lá, foi a escola. O pouquinho que eu pude

vir – embora tivesse que obedecer normas

aprender foi dentro da colônia. Aqui fui

de disciplina, não podia infringir ordens,

crescendo, voltei à minha terra com 16 anos,

senão eu seria punido.

a doença tornou a voltar e eu tive que vir de

É verdade que dentro das colônias
houve

muita

violência

e

agressão,
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incompreensão com certos pacientes. Mas
esse isolamento contra o coronavírus é
muito mais violento do que eu sofri. Então,
não dá para comprar os isolamentos, é
muito difícil, porque esse é uma coisa
incerta, não sei até quando vou ficar. Mas
estou na minha casa, minha esposa também
está comigo. Tem que ter muita fé em Deus,
muito controle emocional, tem que ter
contato consciente com Deus, com a
misericórdia divina, porque a gente é idoso
(tenho 77 anos e minha esposa, 74). Então,
veja bem, se somos idosos, temos que estar
precavidos, livres de visitas e com todos os
cuidados contra esse vírus.
Quando eu era criança na colônia, eu
tinha muitos amigos, tinha a escola, teatro,
tinha toda uma vida. As colônias tinham
estrutura para a gente viver bem dentro
delas, de certa forma. Agora, é um
isolamento completamente diferente. Antes
eu não podia viver em sociedade por conta
da hanseníase, hoje eu não posso por causa
da covid-19. Mas eu também não quero:
tenho a liberdade de fazer meu próprio
isolamento. Antes, me isolaram porque a
sociedade não queria se contaminar através
de mim, hoje eu me isolo para não me
contaminar.
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O que a história da hanseníase e
dos filhos separados tem a
ensinar para a preservação e
promoção dos direitos humanos
durante a crise do coronavírus?
Por Pedro Pulzatto Peruzzo
Advogado voluntário do Morhan, professor do Programa de Pós-Graduação
stricto sensu em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), consultor geral da
Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo (2019-2020)
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Estamos vivendo uma pandemia1

país e que têm desencadeado ações

em razão do coronavirus. A forma como o

legislativas, judiciais e de cooperação

vírus se alastra, a alta contagiosidade e o

internacional para a reparação aos danos

número

suportados por milhares de pessoas. Essas

de

mortos

tem

imposto

às

instituições e à sociedade, de modo geral,

práticas foram

1- os isolamentos e

uma série de medidas que, num primeiro

internações compulsórias e 2- a separação

momento, são vistas como restrições a

de filhos das pessoas afetadas pela doença

direitos humanos, mas que, dependendo da

em razão dos isolamentos.

perspectiva, podem representar a proteção e

Essas práticas foram responsáveis

promoção desses direitos inerentes a todos

por danos de difícil reparação, por torturas,

os seres humanos.

traumas decorrentes de abusos sexuais,

No presente texto, tenho como

destruição de famílias, preconceito e

objetivo fazer uma breve retomada histórica

estigma que, ainda hoje, permanecem

da legislação que orientou a denominada

arraigados na sociedade, da terminologia2

“política de profilaxia da lepra” no Brasil do

ao medo e desconhecimento da doença.

século XX para, então, analisar algumas das

Essa política pública que consumou

medidas impostas pelos governos a todas as

uma

pessoas ao redor do mundo por conta do

humanos tem muito a nos ensinar em

coronavirus. Isso porque a política pública

tempos de pandemia do coronavirus,

para a hanseníase que vigorou no Brasil

especialmente

entre 31 de dezembro de 1923 a 31 de

atualmente o Brasil ainda não conseguiu dar

dezembro de 1986, foi marcada por duas

uma

práticas

ser

hanseníase e que os grupos de pessoas

graves

afetadas pela doença e filhos separados

que,

enquadradas

atualmente,
dentre

as

podem
mais

violação

resposta

sistemática

se

direitos

considerarmos

efetiva

à

questão

da

seguem

1

pacientes com hanseníase em uma unidade básica de
saúde do Rio de Janeiro, apesar de se referirem às
duas categorias sem distinção, mostraram que
muitos desses pacientes, mesmo em tratamento,
estavam realmente em dúvida se a doença era
hanseníase ou não (Claro, 1995). Pode ser que trinta
anos não seja tempo suficiente para consolidar uma
representação social de hanseníase. Além disso, não
há um investimento contínuo em marketing social
para tornar a nova terminologia mais conhecida.”
(OLIVEIRA et. Ali., 2003).

2

Maria Leide Wand-del-Rey de Oliveira e outros, a
esse respeito, concluíram o seguinte: “Com base na
teoria da representação social, podemos concluir
que a doença de Hansen faz parte de um processo de
modernização do senso comum, ancorado na
representação tradicional da lepra. Os resultados de
pesquisas sobre representação social realizadas em

batalhas

que

violações a direitos humanos da história do

O termo pandemia não tem uma definição precisa.
A OMS tem utilizado o termo considerando a o alto
nível de propagação, a propagação internacional da
doença, ao número de casos graves e à insuficiência
da resposta. (cf. WHO, 11 March 2020).

travando

a

políticas,
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legislativas

e

judiciais3,

interna

e

internacionalmente, na busca de uma

a separação de pais e filhos (artigo 128, XIV
e artigo 148, alínea “f”).

reparação integral à sua dignidade. Soma-se

A Lei 610/1949 intensificou a

a isso a ansiedade coletiva em torno de

política de isolamento de separação de pais

soluções imediatistas que violam direitos de

e filhos. O isolamento era feito a juízo da

uns sob o falso pretexto da promoção dos

autoridade sanitária e se destinava também

direitos de outros.

aos doentes que, nos termos da lei, não

O ponto principal, portanto, de

podiam obter os recursos necessários à

análise e comparação será a questão de

própria subsistência ou que eram portadores

isolamento

espaços

do que a lei classificava como “estigmas

específicos para doentes e as consequências

impressionantes de lepra”. Ou seja, o

desse isolamento, em especial a destruição

isolamento, e a consequente separação de

de famílias.

pais isolados e filhos, ocorreu inclusive em

1- As graves violações a direitos humanos

relação a pessoas que já estavam curadas e

decorrentes da “política de profilaxia da

que

lepra”

impressionantes e insuportáveis para uma

compulsório

em

Durante os anos de 1923 a 1986,

tinham

sociedade

ficado

carregada

com

de

lesões

estigma

e

com fundamento no Decreto 16.300/1923 e

preconceito. Não é demais registrar que

na Lei n. 610/1949, o Estado brasileiro

pessoas

implementou uma política pública de saúde

normalmente ficavam isoladas em suas

pautada no isolamento compulsório e na

próprias casas, o que preservava os vínculos

separação de filhos de pessoas acometidas

familiares e,

pela hanseníase (Mycobacterium leprae).

proporcionava melhores condições para o

Os hospitais de isolamento já eram

tratamento da doença.

previstos na legislação anterior, porém com
a

aprovação

do

Regulamento

do

com

condições

como

financeiras

veremos adiante,

Em 4 de agosto de 1975, o Decreto
Presidencial

76.078

definiu

nova

Departamento Nacional de Saúde, através

denominação à Divisão Nacional de Lepra

do Decreto 16.300/1923, a política de

e à Companhia Nacional Contra a Lepra,

isolamento se consolidou e, junto com ela,

que passaram a ter a seguinte denominação,

3

da ação, que ainda não terminou. Além disso, o
MORHAN e outros grupos e movimentos de filhos
e pessoas afetadas pela hanseníase têm trabalhado
junto às Assembleias Legislativas dos Estados para
a aprovação de leis indenizatórias aos filhos, como
já ocorreu no estado de Minas Gerais.

O MORHAN ingressou com uma ação civil pública
na Justiça Federal de São Paulo, com repercussão
para todo o território nacional, buscando a reparação
integral aos danos sofridos pelos filhos separados.
Em 2019 a Defensoria Pública da União ingressou
no processo e desde o início o Ministério Público
Federal tem apoiado a continuidade e a procedência

44

respectivamente:
Dermatologia

Divisão Nacional de

Sanitária

negligência

estatal

em

relação

à

Campanha

readaptação das pessoas afetadas para que

Nacional Contra a Hanseníase. Em 1976,

pudessem viver com autonomia após o

foi publicada a Portaria n. 165, do

tratamento. Essas graves violações a

Ministério da Saúde, que, além de ter

direitos humanos foram responsáveis por

abolido o termo “lepra”, garantiu o

danos

oferecimento

materiais

de

e

e

mecanismos

para

físicos,
e

mentais,

sociais

emocionais,

que

impactaram

diagnóstico e tratamento adequados em

diretamente nos projetos de vida e deixaram

serviços públicos de saúde e não mais em

lesões permanentes nos dois grupos de

leprosários. Além disso, essa portaria

vítimas, ou seja, as pessoas afetadas pela

estabeleceu como objetivo “eliminar falsos

doença (em razão das lesões neurais que

conceitos relativos à alta contagiosidade da

geraram impedimentos de longo prazo e das

doença,

à

torturas sofridas) e filhos separados (em

compulsoriedade da internação do doente”,

razão da separação, das torturas4 e do

considerando que a hanseníase 1- não é

abandono).

à

sua

incurabilidade

e

transmitida por simples contato, exigindo

Apesar da legislação de 1968 e de

contato permanente e, pré-disposição para a

1976 e todos as técnicas científicas

doença e baixa imunidade (MINISTÉRIO

mundialmente conhecidas em temas de

DA SAÚDE, 2019.1; MINISTÉRIO DA

saúde, os isolamentos compulsórios e a

SAÚDE, 2019.2) e 2- é totalmente curável

separação de pais e filhos foram praticados

e pode não deixar sequela alguma se

como política pública para a hanseníase no

diagnosticada em tempo e tratada de forma

Brasil até o ano de 1986, conforme

correta.

inúmeros

Tanto

o

isolamento

como

relatos

de

pacientes.

A

a

perpetuação do isolamento compulsório

separação de pais e filhos foram marcados

associado ao estigma5 levou à aprovação de

por episódios de tortura, abuso sexual,

uma lei indenizatória no Brasil, em 2007,

privação ilegal da liberdade, castigos físicos
4

Em Betim-MG, existe um grupo de
aproximadamente 30 pessoas surdas que cresceu no
mesmo educandário. O documentário ‘Filhos
separados pela injustiça” (2017) registra que essa
surdez foi decorrência dos castigos empregados
contra as crianças com socos e tapas nos ouvidos,
causando lesões irreparáveis nos tímpanos.
5

A questão do estigma é central para a presente
pesquisa e um autor que tem sido bastante utilizado
na definição desse conceito nos estudos sobre pessoa

com deficiência e também sobre hanseníase é Erving
Goffman. Goffman (2017, p.12) explica que o termo
estigma foi criado pelos gregos para se referirem a
sinais corporais com os quais se procurava
evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau
sobre o status moral de quem os apresentava. Para o
autor, esses sinais produzidos por corte na pele ou
por fogo indicavam que ali estava “uma pessoa
marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada,
especialmente em lugares públicos.
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reconhecendo as graves violações a direitos

pessoas afetadas pela doença não foram

humanos decorrentes dessa política.

reabilitadas e muitas ainda residem nas

A Lei 11.520/2007, que dispôs sobre

antigas colônias (ou “leprosários”), o Brasil

a concessão de pensão especial como forma

segue sendo país com maior número de

de reparação simbólica das graves violações

diagnóstico da doença e a internação

a direitos humanos das aproximadamente

compulsória e a destituição do poder

10.000 pessoas atingidas pela hanseníase

familiar permanecem sendo praticados no

submetidas a isolamento e internação

Brasil em relação a doenças e outros fatores

compulsórios e que estavam vivas na data

relacionados ao estigma, como mulheres

da promulgação da lei, considerou a data de

encarceradas ou em situação de rua.

31 de dezembro de 1986 como marco final

O isolamento compulsório e a

dessa política. O artigo 1° dessa lei disse o

separação de pais e filhos destruiu muitas

seguinte:

Executivo

família (aproximadamente 15.000 filhos

autorizado a conceder pensão especial,

vivos atualmente no Brasil 6) e toda vez que

mensal, vitalícia e intransferível, às pessoas

precisarmos conversar sobre isolamento,

atingidas pela hanseníase e que foram

compulsório ou voluntário, precisamos

submetidas a isolamento e internação

retomar a história da hanseníase, conhecida

compulsórios em hospitais-colônia, até 31

por tão pouca gente no país com maior

de dezembro de 1986, que a requererem, a

número de diagnóstico de hanseníase no

título

mundo7.

Fica

de

o

Poder

indenização

especial,

correspondente a R$ 750,00 (setecentos e

2- O que a história da hanseníase tem a

cinqüenta reais).

ensinar para a história do coronavirus?

Apesar

do

reconhecimento

do

A principal lição que podemos tirar

Estado brasileiro e da indenização paga às

da história da política de hanseníase que

pessoas vítimas o isolamento, os filhos

vigorou no Brasil durante o século XX é que

separados ainda não foram indenizados, as

isolamento em “campos de concentração”8

6

pode ser ainda maior do que o número apontado pela
SDH.

Esse número é oriundo de um estudo não concluído
realizado em 2012 pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, em um
trabalho em conjunto com a empresa LGA, com a
finalidade de identificar e facilitar o início de um
processo de reparação pelos danos sofridos pelos
filhos. Apesar de todos os esforços, esse número se
refere apenas aos filhos que foram enviados para
educandários ou preventórios, não contabilizando os
que foram inseridos em famílias substitutas ou os
que ficaram em situação de rua. Portanto, o número

7

Nas Américas, 93% dos casos de hanseníase são
registrados no Brasil, somando 26.875 novos casos
em 2017 e 28.660 novos casos em 2018, conforme
apontado pela Organização Mundial da Saúde
(WHO, 2019).
Estamos nos valendo do termo “campo de
concentração” pois as antigas colônias de
hanseníase, ou leprosários, funcionaram no Brasil
8
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não funcionam e tornam os problemas

sejam o contato permanente, a pré-

sociais relacionados com a doença ainda

disposição genética e a baixa imunidade.

mais agudos.

Sem esses três fatores, a doença não é

Não funcionam, pois desde as

transmitida

e

nem

desenvolvida

no

antigas colônias de hanseníase, já era

organismo. Além disso, o tratamento,

evidente que o isolamento mantinha as

apesar de longo (12 meses), elimina a

pessoas em contato permanente, o que

possibilidade de transmissão da doença

ampliava o grau de circulação dos bacilos

logo no início (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

causadores da doença. Estamos vendo o

2019.1).

problema das penitenciárias brasileiras em
relação ao coronavirus.

Desde 1941, o mundo conhece a
eficácia

Além desse problema, sabendo que

de

medicamentos

para

a

hanseníase, como é o caso da sulfona, droga

as pessoas doentes normalmente carregam o

parcialmente

peso do estigma, esses “campos de

tratamento

concentração” quase sempre são criados

desaconselhava, desde aquela época, a

com a perspectiva de afastar e esconder a

política

doença,

pela

indiscriminado. O Brasil aplicou a sulfona

negligência com a higiene desses espaços.

desde a década de 40, mas não interrompeu

Soma-se a isso a inevitável separação de

a prática dos isolamentos e internações

membros da família, que são isolados

compulsórias e da separação de pais e

nesses campos de concentração, impedidos

filhos.

situação

responsável

utilizada
da

de

até

hoje

doença,

isolamento

o

no
que

compulsório

de manter vínculos de afeto. O contato

Por esse motivo, ideias que têm sido

permanente com doentes, a falta de atenção

veiculadas no sentido de isolar pessoas

sanitária e o rompimento de laços familiares

afetadas pelo coronavirus em campos de

de

na

concentração9, além de desprovidas de

imunidade das pessoas isoladas e, por

qualquer valor ou amparo científico e de

óbvio, na possibilidade de êxito no

faltar com o imprescindível respeito à forma

tratamento.

como as pessoas doentes e os diversos

afeto

impactam

diretamente

A hanseníase é causada por uma

grupos

sociais

entendem

a

doença,

bactéria que para ser transmitida exige a

repetiriam todas as violações graves a

confluência de ao menos 3 fatores, quais

direitos humanos praticadas durante a

como verdadeiros campos de concentração, com
prisão, aparelhos de tortura, assassinatos e outras
violações graves a direitos humanos.

9

Cf. https://www.brasil247.com/midia/ancora-dosbt-propoe-campo-de-concentracao-para-pessoascom-covid-19-7pn7l9x0
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famigerada “política de profilaxia da lepra”

ser assegurados e, do mesmo modo, outros

que vigorou no Brasil no século XX. Não

direitos serão afetados. Se de um lado a

resolve, piora a situação e viola direitos

promoção do direito à saúde não pode

humanos.

destruir o direito humano a uma família, não

Por fim, vale lembrar que os direitos

pode encarcerar uma pessoa sob custódia e

humanos representam um conjunto de

vigilância indefinida do estado num campo

direitos interdependentes e indivisíveis que

de concentração ou contêiner, por outro

buscam assegurar equidade a todos os seres

lado a promoção desse direito pode exigir a

humanos. Isso significa que um direito

restrição do direito à liberdade de empresa,

humano não pode ser usufruído sem a

de ir e vir, de reunião e tantos outros.

garantia

de

todos

os

outros

A

questão

na

essencial

de

manutenção

humano diz respeito a todas as dimensões

dignidade de cada indivíduo atingido pelas

do ser humano, ou seja, impossível pensar

políticas públicas, seja para hanseníase, seja

numa reparação a uma violação a direito

para o coronavirus. Em outros termos, a

humano apenas com base numa quantia em

questão central está na garantia de que o

dinheiro, pois o ser humano não se resume

estado não entrará em nossas casas para nos

a uma dimensão material, exclusivamente

tirar do nosso espaço mínimo de liberdade,

pecuniária, sendo também constituído de

de

outras

assegurará

psíquica,

social,

espiritual (indivisibilidade).

convívio

núcleo

está

(interdependência) e que todo direito

dimensões,

do

central

familiar,

tratamento

que

o estado

adequado

com

respeito às formas como os doentes
precisamos

significam a doença10 ou conduzem suas

considerar que o direito à saúde é

vidas (questão importante e complexa é o

multidimensional. Ou seja, para a sua

atendimento a pessoas em situação de rua),

proteção

importante

pautado em evidências científicas (e não em

considerarmos que outros direitos precisam

estigmas11) e que, acima de tudo, o estado

Nesse

10

e

sentido,

promoção

é

A atual Relatora Especial da ONU para a
Eliminação da Discriminação contra as Pessoas
Afetadas pela Hanseníase e seus Familiares, Dra.
Alice Cruz, desenvolve em sua tese de doutorado
(2013) uma avaliação profunda e precisa sobre
diversas perspectivas sobre a doença e a relação
complexa entre a questão biomédica e a questão
social do estigma. Anota que a política de saúde para
a hanseníase foi esboçada numa escala transnacional
e difundida nas escalas nacionais, tendo como cerne
nuclear uma tecnologia terapêutica alardeada como

apta a curar esta enfermidade em qualquer contexto,
colocando a tónica, justamente, na distribuição
gratuita da mesma, no seio de um paradigma
curativo alicerçado na farmacêutização da saúde
pública (CRUZ, 2013, p. 444).
Deisy Ventura et. alii. Afirmam que “em Estados
democráticos, medidas restritivas de direitos e
liberdades fundamentais devam ser reguladas de
forma detalhada, a fim de garantir que sejam
devidamente motivadas, razoáveis e proporcionais,
além de potencialmente eficientes; no campo da
11
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permanecerá no seu lugar de cumpridor e

GOFFMAN,

garantidor de direitos humanos de todos, e

manipulação da identidade deteriorada. 4ª edição.

não apenas de alguns, como faziam os
porcos de Orwell, no famoso livro “A
revolução dos bichos”.

sem querer reduzir a complexidade real dos
direitos humanos, a única saída é considerar

Estigma

-

Notas

sobre

a

Rio de Janeiro: LTC, 2017
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saúde, em particular, é imperativo que sejam
baseadas em evidências científicas.” E concluem:
“Uma evidência científica corresponde a
“informações que fornecem um nível de prova com
base em métodos científicos estabelecidos e aceitos”
(art. 1° Regulamento Sanitário Internacional). A

relevância
desta
salvaguarda
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negação dos saberes científicos e o obscurantismo
religioso grassam em diversos setores do governo
federal.” (VENTURA et. ali, 2020)
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Arte e cultura como aliadas no
enfrentamento à pandemia: uma
experiência da ação de combate à
hanseníase no Brasil
Por Eni Carajá Filho
Coordenador Estadual Morhan/MG, educador social
e popular em saúde, graduando em Antropologia/UFMG
e diretor da ReúnaHans
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O Morhan e seus voluntários

Nesse

sentido

o

Morhan

localizados em centenas de municípios

enquanto Movimento Social apostou

brasileiros, sem forçar a barra, se

suas fichas nas seguintes manifestações:

depararam com o fato de que suas ações

realizaram-se dois encontros nacionais

voluntárias não podem se dissociar da

de cultura, o primeiro com um grande

Arte e da cultura, para levar à sociedade

volume

uma

agregadora,

teatrais e de dança, do Piauí, do Rio de

sensibilizante e envolvente, de que a

Janeiro, Minas Gerais, dentre outras

doença hanseníase tem cura, acolhendo

localidades e ainda a dança realizada por

ainda a frase que segue a essa, que o

um de seus dirigentes nacionais oriundo

preconceito também tem cura, chamando

de Juazeiro do Ceará, já no segundo

o povo para ser curado da discriminação

encontro realizamos o show de Elke

acarretada pela desinformação.

Maravilha que foi uma de nossas artistas

mensagem

das

experiências

musicais,

Essa reflexão foi elaborada no

voluntárias e seus convidados, intitulado

período de quarentena e de isolamento,

“Do sagrado ao profano”, outro show

distanciamento social, acontecido no

com

Brasil devido a uma onda pandêmica

Matogrosso, todos esses realizados no

acarretada pelo Coronavírus – causador

centro do Rio de Janeiro, sendo o último

da Covid-19, que até o momento deste

no Teatro Municipal, com um público

texto (26 de maio) já dizimou mais de 23

mesclado entre personalidades, pessoas

mil e seiscentas brasileiras e brasileiros,

que atuavam no movimento e pacientes

ultrapassando várias nações mundiais,

em

em número de pessoas dizimadas. Perdas

específicos do Rio de Janeiro.

e vidas que importam.

o

voluntário

tratamento

nos

e

cantor

dois

Nei

hospitais

Atuou no despertar da Capoeira

A estratégia dessa temática foi a

como uma manifestação do Povo Negro,

de lembrar o que o Movimento já fez, e

criou o Teatro Bacurau, que vem agindo

faz, seja com os próprios atingidos e

de forma educativa e parceira, apoiou as

apoiadores ou com as pessoas que

manifestações culturais das entidades de

sempre fizeram e ainda fazem o possível

matriz africana em especial o Grupo

para manifestar artística e culturalmente

Coisa de Negro de Teresina no Piauí,

suas visões sobre como combater

produziu cartilhas especificas sobre o

doenças,

expressar

envolvimento cultura-educação popular,

sentimentos e colaborar inclusive com os

do encontro realizado em Mairiporã em

cuidadores.

São Paulo, nas 26 edições consecutivas

de

forma

a

51

em Betim- MG do Concerto Contra o

de arte e cultura, bem como o resgate e

Preconceito, que sempre contou com

preservação da memória, da história oral,

artistas de expressão nacional e de pratas

dos acervos, das produções, dos sítios

da casa, que tem suas variadas formas de

arqueológicos,

desenvolver cultura, da Gincana Cultural

específicos de antigos hospitais colônia,

de Maringá no Paraná e ai por diante.

como ponto inseparável da compreensão

Como não lembrar e descrever as
colchas de retalhos com mensagens

do

dos

significado

amplo

cemitérios

de

cultura,

produção cultural e arte.

positivas construídas por diversas mãos

No momento em que a pandemia

de mulheres atingidas pela hanseníase

se instala na sociedade como uma grave

internadas no Hospital Colônia, e como

ameaça à vida, é preciso colaborar para o

sinal de humanização, do Cavaquinho e

combate a esse nefasto vírus e buscar

escritos

Luiz

ações de proteção das pessoas, incluindo

Domingues, das bonecas enfeitadas, da

de forma especial, os profissionais de

arte de Nenzinho em Citrolândia –

saúde - há muitas pessoas que se curaram

Betim, que entalha na madeira as

da hanseníase e que desenvolvem

variadas formas de expressar o mundo,

atuação profissional na área de saúde -

dos quadros da Via Sacra de Veganim,

que estão na linha de frente nessa

um antigo paciente da colônia, das obras

atenção, e ainda compreender como

de Betão com suas pinturas exóticas e

funciona o mundo, num momento de

únicas, isso é arte e muita cultura.

queda econômica, inclusive das grandes

musicais

de

Paulo

O que há de belo nesse processo

potências, nesse estado de quarentena, é

é o envolvimento social e para isso

preciso valorizar e preservar a saúde

precisamos recorrer a alguns pontos

mental e a qualidade vida para além das

teóricos para chegar nesse denominador

questões econômicas, pois não basta

comum.

dinheiro, é preciso saúde para ter

O isolamento, as medidas de

condições

de

manter

a

vida

em

distanciamento social da população

movimento e até mesmo gastar bem esse

brasileira e em outras partes do mundo,

dinheiro..

em virtude da pandemia do novo

A área da hanseníase passou por

Coronavírus, e ainda as que determinam

períodos

muito

complexos

de

o uso da quarentena nos casos suspeitos

pandemias, epidemias e da política de

ou confirmados, aguça e instiga quem já

isolamento e internação compulsória,

trabalhava com saúde e promovia ações

quando parte das pessoas suspeitas em
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estarem

contaminadas

pelo

Micro

de um poder sem obstáculos, de um

Bacterium Leprae era recolhida pelas

poder inteiramente transparente a seu

instituições

e

objeto, de um poder que se exerce

internada compulsoriamente em antigos

plenamente” (FOUCAULT, 2001, p.59).

hospitais

Ao trazer esse tópico lembremos do

sanitárias,

colônias,

isolada

como

Erwing

Goffman já expressava sobre essas

quadro atual de vitimas da Covid-19.

Instituições Totais.

A cultura por ser um sistema de

O filósofo Michel Foucault,

símbolos

interpretativos,

aos

quais

aprofundou naquilo que considerou

movimenta o corpo e a mente, exigindo

relações entre conhecimento e poder,

do

pesquisou de forma detalhada aquilo que

envolvimento

denominou

de

consideração de que existe um “saber

vigilância e punição na sociedade. O

local” (GEERTZ, 1997), com base nessa

próprio Foucault foi exímio ao perceber

premissa o autor aponta pela interação

que essas mudanças de tratamento entre

face a face, um estar lá (GEERTZ, 1989),

as ocorrências de hanseníase e da peste

como

surgida na Europa, quando a expulsão da

“nuances do cotidiano”.

como

mecanismos

comportamento

uma

que

observação

humano

o

alcance

a

atenta

das

cidade, era para as pessoas atingidas pela

Para Geertz, (1989) a briga de

hanseníase e a instauração da quarentena

galos na Balinesia é mais que um jogo de

para os acometidos pela peste. Foucault

poder, de riqueza ou por status, Ela

percebeu certa união entre os discursos

também é um teatro da vida social, um

médicos, judiciários e policiais, que

espetáculo realizado pelos Balineses,

apontava de forma clara os outros

para os Balineses, sobre os Balineses, o

interesses que permeavam as sociedades

homem se reconhece , reconhece sua

disciplinares e punitivas. Para Foucault,

cultura e o meio em que vive.

“a exclusão do leproso ¹” e a “inclusão

Ao

desenvolver

esses

do pestífero” é uma das grandes táticas

espetáculos, sobre o que cada um produz

ocorridas no século XVIII. A quarentena

a si mesmo e a outrem, o ser humano

desenhava

da

passa a conhecer e valorizar o que

movimentação nas cidades, dos corpos

produziu e as perspectivas de expansão

que poderiam expandir a peste, e

deste ato.

recolhidos não seriam afetados ou

Já

um

controle

expressando

as

questões

afetariam: “a peste traz consigo também

cotidianas da cultura e da arte humana,

o sonho político de um poder exaustivo,

(Goffman,2005), analisando os atores, o
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local a que representam, como elementos

psicológico

fundamentais

irreparáveis como foi no caso do crime e

nesta

construção

da

performance, do estado da arte, da

a

interação face a face com a “vida real”

Brumadinho.

buscando inserção no cotidiano social do
meio em que vive.

lama

devido

da

A

às

perdas

Mineradora

doença

Vale

em

no

ser

propicia

momentos de reflexão e de perguntas

A partir do atual cenário, o

tipo: por que logo comigo? O que eu fiz

filósofo Vladimir Safatle chegou a

para ser tão amaldiçoado com essa

cunhar o conceito de “estado suicidário”

doença? Isso é castigo de Deus pelos

para descrever a atual situação do Brasil,

pecados cometidos pelo ser humano?

um

Devo tratar ou desistir de viver?

novo

modelo

de

gestão

do

neoliberalismo, afirmando: “Há várias

São

essas

perguntas

que

formas de destruir o estado e uma delas,

demandam por respostas e que provocam

a

é

o Sistema Nervoso Central, a mente, e o

acelerando em direção a sua própria

corpo na prática do conhecimento, do

catástrofe, mesmo que ela custe nossas

despertar da inteligência e, sobretudo,

vidas” (SAFATLE, 2020, sp). A isso

das variadas formas de desenvolver arte

podemos

e cultura, aproveitando o tempo ocioso

forma

contra

revolucionária,

associar

ao

desespeito

inclusive das orientações da OMS de
utilização de mascaras para ajudar a
evitar a propagação do Coronavirus.

também.
Muitos

irão

escrever

suas

histórias, narrativas, expressando ou

Antropologicamente poderemos

com a caneta e papel, ou pelo gesto, uso

interpretar esses movimentos como ação

do corpo, do teclado, da alma e da mente,

em favor da etnografia, segundo (Peirano

revelando o lado artístico de cada ser

1995), o que nos dá abertura pós essa

apesar do lado de sofrimento causado por

apresentação teórica, observar e levantar

esta doença, as noticias ruins e até

as manifestações de arte, cultura no

mesmo os lados vitoriosos e positivos da

apoio ao desenvolvimento do estado de

ocorrência.

pela

Registrado em “Nós também

nesse

somos gente” do médico hansenólogo

momento de forte pandemia devido a

Dr. Orestes Diniz, (Diniz, Orestes, 1961-

esse vírus, pois a arte propicia melhoria

260) o relato de um de seus cuidandos,

e fortalecimento cognitivo no indivíduo

que o mesmo antes de ir para o Hospital

nesse momento de mais um embate

Colônia,

saúde

das

hanseníase,

pessoas

atingidas

principalmente

para

um

isolamento
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compulsório e tratamento, foi o maestro

problema do ponto de vista de saúde

em uma banda cá fora e que sempre teve

pública: sobrecarga dos hospitais e do já

a vontade de montar uma Banda Musical

precário sistema de saúde, no caso do

lá dentro, foi pedir então autorização ao

Brasil. Além disso, a medida de

médico para o tal fato e apoio para

quarentena que, já comprovada, impede

aquisição de instrumentos, pois já tinha

o aumento de transmissão de casos,

o número de outros aprendizes musicais

atinge em cheio a sociabilidade dos

que estava ali naquela Instituição Total

humanos,

internados, de pronto foi atendido e a

características da nossa espécie. Sem

experiência de Bandas Musicais dali se

dúvida, o isolamento traz consequências

expandiram aos demais nosocômios, isso

psíquicas para todos os indivíduos e

é arte.

para a coletividade como um todo,
Esses gestos ajudam a esquecer o

flagelo

da

doença

e

despertar

uma

das

principais

favorecendo tentativas e teorias que

o

minimizam a necessidade dessa ação

sentimento de ser sujeito da própria

extrema, porém, necessária para evitar

história, imaginem um pavilhão com

uma explosão do contágio”.

leitos seqüenciais, onde as mulheres ali

Em mãos entrelaçadas, (Ruth

internadas produzem arte em tapeçaria,

Pereira

enxovais,

tricô-

expressa que conheceu um poeta que

Crochê com seus agulhões, pinturas, e

vivia no anonimato. Era um ex paciente

atualmente máscaras de pano para

de

prevenção

pelo

pseudônimo Dabilú Êne, que habitava

Coronavírus, essa ação as tornam felizes

um antigo hospital colônia no Sul de

em estar ajudando o próximo e se

Minas Gerais e o Dr. José Mariano –

sentindo completas no processo de

hansenólogo e esposo de Ruth, à época,

cuidados.

o mesmo teve o prazer de prefaciar uma

panos

a

decorativos,

contaminação

Mariano,

hanseníase,

2011

315-319),

provavelmente

de

Segundo Marcelo de Troi e

obra desse poeta que escrevia muito bem

Wagner Quintilio, “o SARS-CoV-2 é um

seus sentimentos e colocava em qualquer

vírus desconhecido, tanto pela Ciência,

papel o que imaginava e dedicava a com

quanto pelo sistema imunológico do ser

quem ele convivia naquele hospital

humano. Sua alta capacidade de infectar

durante sua internação o mesmo fez o

pode provocar uma pneumonia severa

texto prefaciando o livro desse poeta

que

com

onde descreveu: “Cultive, pois, sua lira,

assistência respiratória. E esse é o

poeta inveterado e bom. Semeie com ela

demanda

hospitalização
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o bálsamo sutil que suaviza a amargura

De mortos-vivos

que como você. Encha de alegria e de

em campa
derradeira...

esperança o vazio de sua solidão, ou seja

Lá fora, os felizes

basta-lhe o puro engenho poético e nada

pensam, com

mais falta para você ser feliz”.

certeza,

Outras obras poéticas que Ruth

Que o doente nada

brindou seus leitores em seu livro, aos

sente: é um
insensível...

quais destaco e descrevo ipsis liters esse

Mister se torna que

achado veja:

seja um
desprezível....
Desprezíveis

Desta e de outras formas de expressão, é

Aqui neste hospital,

que se apontam para que nós voluntários

meus senhores,
Os olhares são

de um movimento social prestes a

languidos, e

completar 39 anos de trabalho social

dolorosos:

ininterrupto no Brasil, com grande

Estórias de amor

influência para além do continente e que

em corações

aposta na promoção da saúde como eixo

calosos,
Abandono, chagas,
martírio, horrores...

e pilar fundamental na preservação de
vidas e para isso fomentar a cultura,

Um doente canta

despertar

versos amorosos,

cidadão, apoiar iniciativas de educação

Iludindo a si,

popular em saúde nas demais políticas

espantando
temores,

a

capacidade

crítica

do

públicas, com preservação das condições

Enquanto um outro

de promoção, proteção e recuperação são

no seu leito de

cruciais para uma nação democrática

dores,
Mutilado, reza seus
tempos pomposos...
Em cada alma, um
gemido, uma
tristeza,
O risco sarcástico
de uma caveira,

com

muita

interculturalidade

e

amorosidade.
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O cuidar em hanseníase
em tempos de pandemia
Por Karen da Silva Santos
Voluntária Morhan Ribeirão Preto e doutoranda em Enfermagem em
Saúde Pública (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP)
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Falar de cuidado em seu estado da arte é

hanseníase. Ah... Mas o que isso tem a ver

pensar em seus sinônimos, valores, crenças

com o cuidado? Digo prontamente: tudo e

e atitudes. O cuidado não é sozinho e nem

mais um pouco!

estático, na verdade, para ele acontecer

A Política Nacional de Humanização

precisa do contato com o outro que também

(PNH), lançada em 2003, veio para efetivar

é

Nessa

os princípios do Sistema Único de Saúde

perspectiva, venho falar um pouco sobre o

(SUS) e aponta que a humanização faz parte

cuidar em hanseníase em tempos de

da valorização dos usuários, trabalhadores e

pandemia. Afinal, a Covid-19 trouxe muito

gestores no processo de produção em saúde.

mais que um vírus, ela escancarou questões

Essa valorização diz respeito a oportunizar

sanitárias, políticas, sociais, ideológicas,

uma maior autonomia dos sujeitos, com

econômicas e dentre outras inúmeras que

responsabilidade

nos fazem refletir a todo momento as

processo da produção de saúde. Dessa

consequências do distanciamento social.

forma, atitudes ditas humanitárias vem na

agente

de

transformação.

compartilhada

no

Ao pensar no tema, lembrei-me da

contramão dessa autonomia. A pessoa

minha dissertação de mestrado, cujo título

acometida pela hanseníase, devido a própria

foi “Significados da Hanseníase para os

enfermidade, tem sim suas especificidades,

trabalhadores da saúde”, defendida em

mas o assujeitamento delas em relação às

2017 [disponível no banco de teses da

práticas de cuidado devem ser discutidas na

USP]. Ao utilizar a perspectiva vigotskiana

formação e no trabalho em saúde. Como

para

significados

nosso querido Paulo Freire diz “Não é no

pelos

silêncio que os homens se fazem, mas na

trabalhadores da saúde em relação a

palavra, no trabalho, na ação-reflexão”.

hanseníase,

questões

Precisamos, portanto, refletir, refletir e agir!

centrais direcionadas ao cuidado em

A hanseníase desperta uma amplitude

hanseníase. Uma das falas que me marcou

de sentimentos em seus acometidos e

foi em relação a supervalorização da pessoa

naqueles que estão na linha de frente do

com hanseníase. Vou explicar melhor. A

cuidado, os profissionais da saúde. O Brasil,

profissional de saúde me falou que

sendo o segundo colocado no ranking

enxergava a pessoa com hanseníase como

mundial com alta carga para hanseníase,

uma pessoa especial, uma pessoa boa, num

também deveria ter como prioridade as

sentido caritativo. Outra profissional me

políticas públicas voltadas ao processo do

disse que, às vezes, tinha sentimento de dó

cuidado. Pode pensar: mas temos o

referindo-se a pessoas em tratamento de

Programa de Hanseníase em todos os seus

compreensão

construídos

dos

socialmente

pude

identificar
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níveis, você quer mais o que? Eu quero,

No parágrafo anterior, o leitor pode

assim como alguém que faz parte do

estar pensando que as duas enfermidades

voluntariado do Morhan, a visibilidade que

são incomparáveis. Na verdade, eu não quis

a hanseníase precisa ter. Ao batermos de

compará-las em seu aspecto biológico (ou

porta em porta, de casa em casa e

clínico, ou epidemiológico, etc), mas sim

perguntarmos o que é hanseníase para as

fazer uma relação com os interesses que

pessoas, muitos ainda não sabem o que é,

permeiam a sociedade brasileira. Quantas

outros a associam a lepra e até mesmo a

pessoas vão ficar com sequelas que ainda

hantavirose. O estigma ainda é vivo e

reforçam muito o estigma da doença? Por

pulsante.

que ainda temos dó da pessoa com

Já a Covid-19, tenho certeza que grande

hanseníase? Ressalto, ouso a dizer, que o

parte dos brasileiros sabem o que é, até as

motivo se deve ao fato do cuidado estar em

crianças falam do famoso “coronavírus”.

segundo plano. A visibilidade que a

Sabe o que isso significa? Que a ciência, a

hanseníase precisa ter enquanto prioridade

tecnologia, a indústria farmacêutica lideram

nas ações de saúde, precisa ser levada a

uma corrida incessante em uma busca por

sério, inclusive agora, em tempos de

uma vacina, um fármaco para controlar esse

pandemia. As necessidades de saúde não

patógeno.

24h,

estão menos urgentes, na verdade estão

segunda a segunda do assunto. Enquanto

mais urgentes, principalmente para as

que no caso da hanseníase, uma doença

pessoas e seus familiares que convivem

milenar, endêmica que não tem uma vacina

diariamente

e o tratamento é o mesmo da década de 50-

hanseníase e com o sucateamento do SUS.

60, pouco se fala, não se sabe ao certo o que

Não é uma discussão, é uma constatação.

Os

noticiários

falam

com

o

diagnóstico

de

é priorizado. Este fato indica que ela

Embora o próprio Ministério da Saúde

continua sendo negligenciada e esquecida.

em suas fontes oficiais aponte que o

Talvez seja porque ela acomete a população

tratamento

em

a

poliquimioterapia (PQT), deva continuar a

população economicamente ativa, os mais

ser distribuída às pessoas em tratamento de

pobres e que não mata assim tão fácil. Esse

hanseníase, sabe-se que a prevenção de

novo vírus não tem distinção entre classe

incapacidades, o atendimento psicológico e

social, afinal não foi um morador de uma

social não está acontecendo. Muitos dos

comunidade da periferia que foi pro exterior

profissionais da saúde que já não prestavam

e se expôs a ele.

atendimento exclusivo às pessoas com

situação

de

vulnerabilidade,

medicamentoso,

a

hanseníase, estão sendo realocados para
60

triagem dos sintomáticos respiratórios. Os

como uma fonte potente para discussão do

grupos de autocuidado em hanseníase,

cuidado em saúde, aquele voltado para a

disponíveis em algumas cidades, não estão

política nacional de humanização.

acontecendo e nenhuma alternativa tem se
pensado em relação a continuidade do
cuidado. Será que as pessoas em tratamento

Referências utilizadas durante o texto:
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de
Humanização (PNH). Brasília: Ministério da

de hanseníase têm máscaras? Álcool em gel

Saúde,

em casa? Alimentação? Água encanada e

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_

sabão? Estão com algum tipo de reação

nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf

hansênica

AYRES, J.R.C.M. Cuidado: trabalho e interação

ativa

(que

pode

estar

potencializada pelo momento estressante

2013.

Disponível

em:

nas práticas de saúde. Rio de Janeiro: Centro de
Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva, Instituto de

que se tem vivido nos últimos dias)? O que

Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de

podemos fazer com (e não por) elas? A

Janeiro/ABRASCO; 2009. 282p.

situação

é

séria

e

merece

atenção.

Infelizmente, as projeções não são melhores
já que algumas cidades brasileiras já
aderiram ao “lockdown”.
Para ir finalizando este breve texto e
dialogando com as minhas inquietações,
deixo aqui uma referência que vem me
inspirando em relação ao cuidado em saúde.
O professor José Ricardo de Carvalho
Mesquita Ayres da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, em uma de
suas obras (baseado nas alegorias de
Heidegger) aponta aspectos complexos
relativos ao cuidado. Indica que o cuidado
em saúde tem as seguintes características:
está em movimento, precisa da interação,
identidade
projeto,

e

alteridade,

desejo,

plasticidade,

temporalidade,

não-

causalidade e responsabilidade. Não me
sinto como alguém capaz de explicar sua
obra, mas achei interessante trazê-lo aqui
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Autocuidado como estratégia
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pode nos ajudar?
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(REUNA/HANS) e voluntária do Morhan/AL
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Graduando de Enfermagem/UFAL e voluntário do Morhan/AL
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As notícias de uma pneumonia de
origem

desconhecida,

ultrapassaram a marca de 60 mil e o número

futuramente

de vítimas soma mais de 4 mil, que

ganharam

concentram-se nos estados de São Paulo,

destaque no início de 2020. Os primeiros

Rio de Janeiro e Ceará, entretanto cabe

casos foram vinculados ao mercado de

destacar à subnotificação relacionada a

frutos do mar localizado na província de

insuficiência de testes laboratoriais no país

Wuhan, China, e a confirmação do agente

(BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b).

denominada

de

Covid-19,

etiológico viera logo depois, tratava-se de
um

novo

betacoronavírus

denominado,

prevenção e controle do SARS-CoV-2,

SARS-CoV-2

conforme as recomendações do Ministério

da Síndrome Respiratória

da Saúde, baseiam-se na isenção de contato

posteriormente,
(Coronavírus

Até o momento, as estratégias de

de

Aguda Grave 2).

do vírus com mucosas oral, respiratória e

O novo coronavírus pertence ao

ocular.

Essas

medidas

incluem

a

mesmo grupo do SARS-CoV, identificado

higienização das mãos com água e sabão ou

pela primeira vez na China em 2002, e do

com álcool em gel 70%, etiqueta respiratória

MERS-CoV, originado no Oriente Médio

ao tossir e espirrar e o distanciamento social,

em

que

2012,

responsáveis

por

números

enfrenta

resistências

do

governo

consideráveis de doentes e mortos no

brasileiro em frente detrimento econômico

mundo. Em menos de três meses, o SARS-

(BRASIL, 2020c; BRASIL, 2020d).

CoV-2 espalhou-se e fez vítimas em países
de

todos

culminando

os

continentes

com

a

do

mundo,

classificação

Sabe-se que no ambiente domiciliar
deve haver uma boa ventilação e passagem

de

de luz solar, higienização com frequência de

Pandemia pela Organização Mundial de

superfícies e objetos de contato. Além disso,

Saúde, em 11 de março de 2020.

quando não for possível o distanciamento

A Organização Mundial de Saúde

social,

deve-se

evitar

ambientes

com

(OMS) aponta que o número de casos no

aglomerados de pessoas e viagens não

mundo, em 26 de Abril, ultrapassara a marca

necessárias

de 2 milhões e número de óbitos se

notificados, distanciamento de no mínimo 2

aproximara de 200 mil. Os países mais

metros de pessoas tossindo ou espirrando e o

afetados, até o momento, estão na Europa,

uso de máscaras ao sair de casa ou em

América e Mediterrâneo Oriental (WHO,

contato

2020; WHO, 2020a). No Brasil, conforme o

confirmadas com a doença (BRASIL,

Ministério da Saúde, o número de casos

2020d; SINGHAL, 2020).

para

com

lugares

pessoas

com

casos

suspeitas

ou
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Essa casuística nos faz questionar

os participantes são estimulados quanto

como proporcionar a adoção em massa das

empoderamento frente ao seu processo

medidas de prevenção e controle do SARS-

saúde-doença. Assim essas pessoas sentem-

CoV-2, promoção da saúde e autocuidado

se confiantes para cuidar de seus problemas

em tempos de distanciamento. Por isso,

através de um apoio mútuo, com troca e

suscita-se a ideia de que as experiências com

compartilhamento

hanseníase

no

(BRASIL, 2010). Nessa perspectiva, o grupo

enfrentamento da Covid-19. A hanseníase,

de autocuidado estimula a consciência de

uma

que

risco do usuário, permitindo uma reflexão e

acometem o homem e um expressivo

uma ação sobre o seu processo saúde doença

problema de saúde pública na era moderna,

(SOUZA et al., 2014).

pode

das

doenças

nos

mais

ajudar

antigas

de

experiências

cuja origem remota de três ou quadro mil

Por serem estruturados com base na

anos atrás, compartilha atributos com essa

metodologia participativa, os grupos de

doença,

caráter

autocuidado compõem o sustentáculo nas

infectocontagioso e o uso medidas sociais,

seguintes dimensões de suporte social:

que no passado foram aplicados de maneira

emocional, informativo (socialização do

erronia (OLIVEIRA et al., 2016).

saber) e de convívio social (apoio familiar e

tais

como

o

A pessoa com hanseníase, por muito

comunitário). Além disso, podem abordar

tempo, foi marginalizada e segregada da

questões que envolvam papéis ocupacionais

sociedade. No entanto, os cuidados foram

direcionados para melhora da qualidade de

reformulados e ganharam ações baseadas em

vida e participação social (VIEIRA, 2016;

evidências efetivas para quebrar a cadeia de

SILVA, 2015). Em experiências pessoais, o

transmissão e propiciar qualidade de vida ao

grupo de autocuidado mostrou-se uma

doente. Entre essas estratégias, destaca-se as

estratégia efetiva para promover saúde dos

contribuições dos grupos de autocuidado,

seus integrantes, sadios ou doentes, e

contribuintes

prevenir agravamentos do seu quadro.

da

disseminação

de

informações e promoção da saúde, cujas

É fundamental a formação de grupos

experiências dispostas podem embasar as

de autocuidado voltados para a esfera da

atitudes dos profissionais na luta contra a

humanização do cuidado e integração entre

pandemia em curso.

as redes de atenção à saúde, de maneira que

O Ministério da Saúde incentiva a

o indivíduo torne-se corresponsável pelo seu

criação de grupo de autocuidado, que

tratamento e tenha garantido o estímulo a

consiste em um grupo de indivíduos com

sua autonomia. Desta forma, os profissionais

interesses e necessidades semelhantes, onde

de saúde são atores chaves para o repasse
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das orientações sobre o autocuidado, na

subsídios de possíveis mudanças de hábitos

motivação dos participantes, na valorização

(BORGES et al., 2016).

da autoconfiança, diálogos sobre fatores

Por motivos óbvios, os grupos de

biopsicossociais e do aprendizado de cada

autocuidado tradicionais não devem ser

indivíduo (BRASIL, 2010; SILVA, 2015;

incentivados nesse momento. Entretanto,

OLIVEIRAet al., 2016).

essa estratégia deve ser remodelada em

Assim,

traduz-se

como

uma

tempos de Covid-19, com apoio de mídias

ferramenta importante para promoção da

sociais e dos meios de comunicação, de

educação em saúde e do autocuidado,

modo potencializar o combate ao SARS-

principalmente pela atenção primária que é

CoV-2.

responsável pela coordenação do cuidado e
ordenação da rede de atenção à saúde
(BRASIL, 2020c). À vista disso, salienta-se
a aplicabilidade desses conceitos para
Covid-19, por meio de processos educativos
e o estímulo ao autocuidado, sempre com a
tomada reflexiva a respeito do processo
saúde-doença.
A educação em saúde é entendida
como uma ferramenta de ensino que visa
proporcionar a promoção, prevenção e
recuperação da saúde nos diversos níveis de
atenção à saúde, principalmente no que
tange a atenção primária (AB) (BORGES et
al., 2016; SALCI et al., 2013). Já que esse
nível de atenção à saúde tem o papel de
coordenar o cuidado e ordenar as redes de
atenção em saúde (BRASIL, 2017). O
profissional de saúde que se apropria deste
instrumento
científico

incorpora
no

campo

o

conhecimento
de

trabalho,

oportunizando desta forma as pessoas
assistidas à reflexão sobre seu papel frente
ao processo saúde-doença para que haja
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As novas rotinas de um ex-hospital
Colônia na pandemia da Covid-19:
a experiência do Hospital Estadual
Tavares de Macedo (HETM)
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Desde que foi declarada pandemia

respiratória aguda grave em anos

de um novo vírus, o Sars-cov-2, da família

anteriores,

de coronavírus que causava a denominada

aspectos conceituais (covid-19 é a

covid-19 em março de 2020, buscamos

doença, Sar-CoV-2 é o vírus e

iniciar

coronavírus é a família de vírus a que

um

amplo

diálogo

com

os

profissionais de saúde e usuários para nos

causada

pelo

H1N1,

ele pertence);

prepararmos para este novo momento sem

2. O caminho do vírus no corpo

colocar em xeque o atendimento às pessoas

humano pelas vias respiratórias

atingidas pela hanseníase. Mas como fazer?

deflagrando os sintomas principais

Neste texto, divido algumas experiências

(tosse, febre, congestão nasal), outros

colocadas em prática, com a intenção de

sintomas

nossos aprendizados nesse processo sejam

característicos, mas possíveis de

coletivizados e nos ajudem a sairmos mais

alerta

fortes desse difícil momento para a

inflamação de garganta e diarreia) e

humanidade.

sintomas de gravidade (falta de ar e

E começamos literalmente com o
diálogo:

foram

realizadas

rodas

de

até

então

(como:

dificuldade

dor

não

no

muito

corpo,

respiratória

e

insuficiência renal);

conversas entre os profissionais do HETM.

3. Formas de transmissão (ar, contato

A preocupação inicial era com os idosos

pessoa a pessoa e por superfície);

internados que, até então, tínhamos o

4. Formas de prevenção (lavagem das

conhecimento de pertencerem ao grupo de

mãos em cada procedimento com

maior risco de letalidade. Portanto, a

paciente, uso de álcool gel pra

discussão foi realizada de forma franca e

higienizar mãos e objetos de uso,

aberta entre os profissionais para levantar

celular,

questões sobre o problema no intuito de

utilizados etc..., evitar aglomerações,

proteger

próprios

distanciamento social, uso de EPI´s

profissionais e reduzir a transmissão do

adequados, destaque para uso de

novo coronavírus.

máscara.

pacientes

e

os

maçanetas,

aparelhos

Os temas abordados giraram em torno

5. Perfil dos pacientes que evoluíam

do que se sabia sobre Covid-19, conforme

para gravidade (idosos, doenças

relacionado a seguir:

crônicas, como diabetes, doenças

1. O que é covid 19, características

cardiovasculares,

epidemiológicas (origem, trajetória,

obesidade,

imunossupressão, etc...);

outras epidemias por sars (síndrome
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6. Suscetibilidade, não ter vacina ou
medicamento específico para a nova

• Distanciamento de mais de 2 metros

doença e, portanto importância da

entre os leitos (apenas 2 leitos por

prevenção;

quarto);

A

partir

dessas

discussões,

foram

levantadas algumas sugestões de ações a

serem desenvolvidas no Hospital, pela
característica de uma instituição que abriga
idosos, pois representam a maioria dos
internados nas enfermarias e que possuem
ainda comorbidades:

doença entre pacientes e profissionais;

• Reforço na limpeza, ambulatório,
enfermarias e áreas comuns;

• Atendimento psicológico mais intenso
aos

pacientes

internados,

principalmente online, através do
celular;

uma

diminuição

do

número

de

atendimentos para evitar aglomerações,

mas salvaguardando o acesso para os

para

tratamento sistemático como a hanseníase.
Conforme protocolo do Ministério da

com

Saúde, ocorre dispensação especial dos

destaque ao protocolo de lavagem

medicamentos para tratamento das pessoas

correta das mãos;

com

nas

higiene

mudanças por causa da covid 19, tivemos

os

cuidadores

de

abastecidos;

pacientes que necessitam de controle e

• Foi realizada oficina sobre prevenção
cuidados

• Dispenser com álcool gel sempre

No ambulatório, também ocorreram

• Monitoramento dos sintomas da

e

• Uso de máscara pra profissionais;

enfermarias,

• Uso de EPI pelos profissionais;
(máscaras, avental, etc..);

• Foram

hanseníase

possibilidade/necessidade

interrompidas

e

contaminação

visitantes

nas

profissionais

de

um

evitem

exposição
pelo

ao

risco

coronavírus.

de
Há

espaçamento maior nas prescrições médicas

enfermarias;

• Vacinação

com

responsável pegar os medicamentos para
que

de

e/ou

comorbidades. Estes são avisados sobre a

temporariamente visitas de caravanas
controle

idosas

para
de

H1N1
saúde

e

pra

também com esse intuito. No entanto, os

idosos

pacientes que necessitam de atendimento

internados;

• Protocolo de lavagem de mãos
conforme MS em cada procedimento
junto ao paciente;

dermatológico por conta de reações e até
avaliações para diagnóstico precoce têm

sido mantido com segurança. Todos os
pacientes são orientados ao uso de máscara
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caseira e a necessidade de distanciamento

cerca de 240 pacientes residentes em casas,

durante a espera para atendimento.

pavilhões e enfermarias. Estando todos, até

Com relação à comunidade, foram
planejadas estratégias de educação em

o momento, recebendo seus proventos
regularmente.

saúde para evitar a transmissão pelo

As ações seguem o curso da rotina da

coronavírus. Um texto foi elaborado pelo

atuação

do

Serviço

Social

com

serviço de vigilância solicitando o mínimo

atendimentos às demandas espontâneas no

possível de circulação na área, motivando

Ambulatório do HETM, orientações e

ações de prevenção, como lavagem das

encaminhamentos a respeito dos benefícios

mãos; uso de máscara pela população e

previdenciários,

distanciamento social para ser propagado

emergenciais

através de carro de som pela área da

momento.

assistenciais

disponibilizadas

e

para

o

colônia. O serviço de vigilância do Hospital

Com relação a vulnerabilidade cruzada

também se colocou a disposição para apoiar

entre hanseníase e a COVID19, no que diz

no monitoramento dos casos diagnosticados

respeito aos internos residentes no HETM,

na área da colônia junto ao departamento de

tem havido um esforço conjunto da Equipe

epidemiologia do município.

Diretiva e de todos os profissionais em

Além disso, o serviço Social do HETM

estabelecer rotinas que minimizem ao

também tem se organizado e se adequado às

máximo os prejuízos que o momento

demandas apresentadas pelo atual momento

impõem a toda a comunidade, mediante

de emergência em saúde pública em virtude

dificuldades que possam vir a surgir com

da Pandemia da Covid-19. As ações desse

relação a atendimentos e orientações

serviço têm se referendado nas orientações

pertinentes.

do Ministério da Saúde, da Secretaria de

O

profissional

de

Saúde do Estado, obedecendo a conduta

continua

técnica e da ética profissional.

espontâneas do ambulatório, assim como

atendendo

Serviço
as

Social

demandas

Os internos atingidos pela hanseníase,

realiza as visitas nas enfermarias, sendo a

residentes no Hospital Colônia (HETM),

atuação pautada no acolhimento, orientação

recebem benefícios previdenciários ou

e

assistenciais

disponíveis

dentre

eles

a

Lei

na

encaminhamento
na

para

os

comunidade

recursos
ou

no

11520/2007 (Pensão Especial) e Lei no

município, quando necessário.

6165/ 2012(Indenização Vitalícia e de 10

Em conformidade com cada caso, além de

anos). A administração do HETM mantém

estar esclarecendo sobre a Covid19 e os

relação atualizada dos seus internos, sendo

cuidados

de

prevenção

e

tratamento
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seguindo as orientações oficiais, buscamos

confiança

em nossos atendimentos, refletir acerca da

conscientes,

repercussão no mundo, bem como nas

pânico.

rotinas da vida diária e das enfermarias,

para

manter

sem

Outras

os

contudo,

questões

pacientes
disseminar

que

temos

quando se fez necessário a restrição das

percebido, é que alguns residentes da área

visitas dos familiares e das caravanas.

hospitalar, antigos pacientes do isolamento

Para os internos acometidos pela

compulsório, estão tratando essa questão do

hanseníase residentes no HETM, a não

distanciamento com certa normalidade,

interrupção do atendimento de algumas

dizem que viveram na pele, durante anos, o

especialidades

um

isolamento acompanhado com o estigma da

diferencial, pois eles sabem que tem uma

hanseníase, e nesse período estão, de certa

referência, com portas abertas para recebê-

forma,

los, o que em outras unidades de saúde, está

alguns chegam a dizer que agora muitas

suspenso em virtude da pandemia.

pessoas irão sentir o que é ser obrigado a se

no

ambulatório

é

tranquilizados

emocionalmente,

Importante lembrar que houve um

isolar como ocorreu com muitos que vivem

movimento de profissionais para confecção

no bairro Colônia que cerca o Hospital. É

de máscaras para serem distribuídas na

uma

comunidade do HETM, e contou com a

profissionais especializados em Saúde

colaboração do Serviço Social. À medida

mental iniciaram um trabalho específico no

em que as demandas se apresentam,

Centro de Estudos acerca do tema.

questão

interessante

e

nossos

adequamos atendimentos, realizamos ações

Enfim, todos os profissionais e

de abordagem individual aos pacientes

comunidade unidos para que possamos

sobre a importância do uso da máscara, a

passar por essa pandemia de forma

recomendação de não aglomeração em

organizada,

bares da comunidade, casas, pavilhões, ou

orientações do Ministério da Saúde, amor e

qualquer atividade social em virtude do

respeito ao próximo, sempre com muito

momento.

trabalho e comprometimento de uma equipe

Todos

os

esforços

têm

respeitando

sempre

as

se

engajada e comprometida. Essa tem sido a

concentrado em manter atendimentos,

tônica do enfrentamento à pandemia no

orientar, apoiar e reforçar uma atmosfera de

Hospital Estadual Tavares de Macedo.
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