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É com imensa satisfação que o Departamento de Formação 
Projetos e Pesquisas do Morhan Nacional apresenta a revista ele-
trônica trimestral Cadernos do Morhan. Esta é uma publicação 
especial de lançamento que traz o resultado da I Oficina Nacional 
de Atenção Integral à Hanseníase com ênfase em Reabilitação, rea-
lizado no início do mês, onde o Morhan através de seus voluntários, 
sua Diretoria Nacional e sua Assessoria Técnica, apresentam um 
conjunto de reivindicações e propostas ao Ministério da Saúde, 
Conselho Nacional de Saúde, Secretarias de Estado de Saúde, Se-
cretarias Municipais de Saúde e Comissão intergestores Tripartite. 
A revista destina-se à publicação de artigos originais no campo da 
saúde pública, incluindo epidemiologia, nutrição, planejamento em 
saúde, ecologia, saúde ambiental, ciências sociais em saúde, so-
ciedade, dentre outras áreas afins, com o objetivo de atualizar téc-
nicamente os militantes do Morhan em todo o país. Será editada 
virtualmente a cada três meses, sendo realizada uma publicação 
coletânea impressa sempre que possível. Todos os artigos e temas, 
para ser publicados na revista, dependerão de: avaliação técnica 
a ser realizada pelo Conselho Editorial com base no sistema de 
revisão desenvolvido pelo Departamento de Formação Projetos 
e Pesquisas (Deforp). Cadernos do Morhan tem importante 
papel no processo de construção do movimento, propõe-se a or-
ganizar em forma de artigos, uma base/registro de informações 
das conquistas e sucessos da trajetória de lutas do movimento 
pela eliminação da hanseníase como problema de saúde pública 
no Brasil e contra o preconceito que paira sobre as pessoas que 
foram e que estão acometidas pela doença. Além disso, espera-se 
que Cadernos do Morhan seja um instrumento de mobilização 
e gerador de reflexões do Morhan sobre sua própria perspectiva, 
seu caráter de enfrentamento, resistência, reivindicatório e propo-
sitivo, no seu reconhecimento enquanto movimento social que é.

Departamento de Formação, Projetos e Pesquisas (Deforp)

Apresentação
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Cadernos do Morhan é muito mais que uma proposta de 
divulgação do Morhan como uma instituição que faz a sua parte. 
Ao contrário, é uma tentativa que tem duas grandes bandeiras, a 
primeira é ser um instrumento que dê voz à base do movimento, de 
maneira que ele possa se ouvir em todos os níveis; e a segunda, é 
a idéia de que uma instituição que se diz movimento social, precisa 
efetivamente sistematizar e registrar sua ação, de modo que pos-
sa gerar perspectivas como: a formação de novas lideranças para 
que se garanta a sustentabilidade do movimento; a identificação 
de novas idéias de atuação, que possam ajudar inclusive no re-
 ordenamento da sua prática, dando sentida ao título de movimen-
to; e essencialmente a possibilidade da Coordenação Nacional am-
pliar sua contribuição com os Núcleos e Coordenações Estaduais, 
na medida em que passa a ter maior conhecimento do potencial de 
cada espaço desses, onde pode desenvolver sua política de atua-
ção nacional e considerando a partir de então, mais do que nunca, 
as particularidades de cada Região, Estado e Município, respeitan-
do vocações e tendências locais, e principalmente fazendo valer 
um dos mais importantes princípios estatutários do Morhan, que é 
o respeito às diversidades.

Portanto, esperamos que Cadernos do Morhan venha con-
tribuir com os esforços já produzidos nessa imensa jornada que 
é a construção do Morhan como um Movimento Social, que além 
de já poder ser visto como parte da história da saúde pública bra-
sileira, hoje, dado seu crescimento e amadurecimento político e 
cultural, não só pode ser visto como parte da história, como tam-
bém ousamos dizer que é produtor desta história, na condição de 
sujeito que ainda não está acabado é claro, mas parafraseando 
Geraldo Vandré, “quem sabe faz a hora não espera acontecer, vem 
vamos embora que esperar não é saber”. E, é nesse espírito que 
convidamos a todos os voluntários, amigos, profissionais, gestores 
e simpatizantes do Morhan a serem construtores da publicação 
Cadernos do Morhan, não como uma revista do Morhan, mas 
como a revista que você ajuda a construir a cada dia!

      Diretoria Nacional do Morhan

Editorial
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Nos últimos anos, a ação de organismos do governo nas três esfe-
ras em relação à hanseníase, tem apresentado avanços importantes 
como ampliação de gastos do Ministério da Saúde nas antigas colô-
nias de hanseníase; a inclusão da dimensão social na agenda do pro-
cesso de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública 
no Brasil; a realização de oficinas, cursos de formação e treinamentos 
técnicos para os profissionais de saúde em hanseníase; a valorização 
dos espaços das avaliações macro regionais, ações intersetoriais e 
transversais por parte da área técnica de hanseníase do Ministério da 
Saúde, buscando uma atenção integral do usuário, um aumento da 
visão voltada as questões de direitos humanos, dentre outros.

Esses avanços, sem demérito à atividade gestora nas diferentes 
esferas de governo são, em boa medida, resultado de um conjunto 
de esforços, que inegavelmente o Morhan contribuiu e contribui como 
propulsor da criação dessas demandas através da sua prática reivin-
dicatória e propositiva, oriunda da sua condição de movimento social. 
No entanto, algumas lacunas persistem como é o caso da reabilitação 
em hanseníase. 

A reabilitação em hanseníase não pode e não deve ser vista de 
maneira destacada em relação à reabilitação de outras doenças, mas 
devemos ter um olhar atento para algumas questões especiais na 
reabilitação do usuário que tem ou teve hanseníase, como cuidados 
básicos com a temperatura dos instrumentos de aferição da capacida-
de físico-motora, o peso das órteses e próteses, por exemplo.

O Morhan, a fim de construir um conjunto de propostas para aten-
ção na Média e Alta Complexidade, reuniu nos dias 07 e 08 de outubro 
de 2006, parte da assessoria técnica, em especial aqueles que atuam 
na área de reabilitação; a Diretoria Executiva do Morhan Nacional, 
representantes de 09 Estados das cinco regiões do país que atuam na 
área; contou também com a participação de convidados do Ministério 
da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro na I Ofi-
cina Nacional de Atenção na Média e Alta Complexidade com ênfase 
em Reabilitação.

A Oficina teve como objetivo a discussão da situação atual da 
atenção na média e na alta complexidade em hanseníase no SUS, 

Relatório da I Oficina de Atenção 
Integral à Hanseníase no SUS 
com ênfase em Reabilitação
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com ênfase na reabilitação, a fim de identificar suas limitações e pos-
sibilidades, com o propósito de subsidiar o Morhan na construção de 
estratégias e propostas de enfrentamento do problema.

Justificativa

O desenvolvimento e instalação de deficiências e incapacidades 
físicas, emocionais e sociais no individuo atingido por seqüelas de 
Hanseníase é um dos pontos críticos envolvidos com a morbidade e 
cronicidade da doença no contexto da exclusão social.

Mesmo com a publicação das Portarias 585, 586 e 587 GM/MS 
(DOU, abril de 2004), falta regulamentação, padronização e pactua-
ção do atendimento à Hanseníase no SUS e a rede de atenção requer 
uma organização compatível com as necessidades da população usuá-
ria no que se refere a estrutura física e operacional, fluxos de referên-
cia e contra-referência, recursos financeiros e humanos.

A perspectiva de integração desses serviços, pela instituição de 
uma política pública de saúde que inclua o estabelecimento de uma 
rede de atenção integral e integrada à hanseníase, em diferentes ní-
veis de complexidade, representaria um grande avanço na história da 
atenção à pessoa atingida por hanseníase no Brasil, com relação cus-
to-benefício significativamente positiva ao evitar as conseqüências do 
dano neural e do perfil de morbidade dessa doença no país.  

Instrumentos de discussão e análise desta oficina:

• Portaria 585 
• Portaria 586
• Portaria 587 todas de 06/04/2004;
• Decreto 3298, 20 de dezembro de 1999
• Portaria 818, 05 de junho de 2001
• Portaria 185, 05 de junho de 2001
• Portaria 1060, 05 de junho de 2002
• Portaria 1073/2000
• Resolução 316 do COFITO 20 de julho de 2006 

Recomendações ao Ministério da Saúde:

Baseado nesse conjunto de instrumentos, associado à vivencia 
cotidiana do Morhan através da ação prática de seus colaboradores, 
o Movimento torna público seu conjunto de propostas e encaminha-
mentos ao Ministério da Saúde, na atribuição que lhe é proveniente 
que é o exercício do Controle Social, que aqui é entendido mais do que 
como um mero agente fiscalizador, mas também é levado em conta 
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o papel propositivo que lhe é concernente. Portanto, é a partir deste 
cenário que o Morhan ao considerar a atenção integral à hanseníase 
um direito negligenciado, em especial no tocante à reabilitação propõe 
ao Ministério da Saúde:

• Regulamentar, padronizar e pactuar o atendimento;
• Pactuar, implementar novas tecnologias no cuidado e garantir o 
fornecimento de medicamentos, curativos, materiais de órteses, 
próteses e outros insumos, exames e tratamentos complementa-
res, para atenção à hanseníase e suas conseqüências nas três es-
feras de gestão (tripartite);
• Construir e implantar sistema de informação sobre deficiências 
e incapacidades;
• Implementar no PNEH ações específicas para pessoas atingidas 
pela hanseníase no período pós-alta;
• Integrar a política nacional da Coordenação de Atenção à Saúde 
do Portador de Deficiência com a política do Programa Nacional de 
Eliminação da Hanseníase (SAS/SVS);
• Integrar as ações de atenção à pessoa atingida pela hanseníase 
àquelas dirigidas às pessoas com dores crônicas, feridas, cirurgias 
reparadoras e reabilitação resguardadas as devidas especificidades;
• Implementar na tabela SAI/SUS E SIH procedimentos e ma-
teriais relativos à prevenção, recuperação, reabilitação e estética 
reparadora;
• Garantir o fornecimento de estesiômetro (município);
• Rever valores da tabela SIA/SUS incentivando procedimentos 
preventivos;
• Manter uma Política de Educação Permanente em Hanseníase;
• Padronizar termos na área de reabilitação em hanseníase com os 
termos previstos na Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF);
• Garantir a atenção mutidisciplinar;
• Articular com o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS 
a revisão da inserção do profissional de Serviço Social nos três 
níveis de atenção;
• Garantir a discussão dos aspectos sociais na atenção à pessoa 
atingida pela hanseníase, sob o prisma dos direitos humanos;
• Rever na tabela SIA/SUS a inclusão de outros profissionais nos 
diferentes níveis de complexidade;
• Solicitar ao CONADE a metodologia apropriada para o levan-
tamento das deficiências no país, para realização de censo de 
pessoas com deficiências por hanseníase;
• Avaliar o impacto financeiro da pessoa com deficiência na Pre-
vidência.
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Reabilitação: A busca da 
funcionabilidade plena

Histórico, Conceitos e Propostas

O conceito de reabilitação começou a ser pensado e implantado 
após as guerras mundiais em decorrência do grande número de 
mutilados. As mutilações estavam diretamente ligadas às amputa-
ções, traumatismos diversos, lesões na coluna e nos membros. 

As organizações privadas, médicos, família e instituições sociais 
começaram a se preocupar não apenas em proporcionar tratamen-
to médico, mas tratamento para recuperar as seqüelas. A partir 
de então começou a ventilar o conceito de reabilitação como uma 
preocupação social.

Conceitua-se reabilitação como um processo de duração 
 limitada e com objetivo definido, com vistas a permitir que uma 
pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental e ou social 
funcional ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de modificar 
sua própria vida. Pode compreender medidas com vista a com-
pensar a perda de uma função ou uma limitação funcional, como 
ajudas técnicas e outras medidas para facilitar ajustes ou reajus-
tes sociais.2

As atividades de reabilitação integram também as medidas pre-
ventivas que devem ser ministradas durante o tratamento e por 
vezes até após a cura evitando a instalação das deficiências de 
difícil reversão. O atendimento deve ser o mais precoce possível 
para que o indivíduo volte as suas atividades.

Os programas de reabilitação cuidam sempre do homem de ma-
neira integral, ou seja, física, psíquica e social. A reabilitação é 
uma atividade a ser desenvolvida por uma equipe multiprofissional, 
da qual participam, assistentes sociais, psicólogos, médicos, fisio-
terapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, educadores, terapeutas 
ocupacionais entre outros. A família é parte integrante deste pro-
cesso.

Cada um desses profissionais atua de maneira distinta, dentro 
de sua especialidade porém de forma interdisciplinar. O objetivo 
principal da equipe é devolver ao paciente o máximo de seu poten-
cial físico, psíquico, social e laboral (trabalho),  apesar das limita-

Susilene Maria Tonelli Nardi 1

1 Terapeuta Ocupacio-
nal; Dra. Pesquisadora 
Científica do Instituto 
Lauro de Souza Lima 
Bauru. Membro da 
Coordenação Esta-
dual do Morhan São 
Paulo. Consultora do 
Morhannet em Preven-
ção e Reabilitação das 
Deficiências Físicas em 
hanseníase. Membro do 
Departamento de For-
mação Projetos e Pes-
quisa (Deforp/Morhan).

2 Decreto 3298, de 
07 de julho de 1993. 
Regulamenta a Lei 
7853, de 24 de outubro 
de 1989, dispõe sobre 
a Política nacional para 
a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiên-
cia, consolida as 
normas de proteção, e 
dá outras providências.
Brasília:1999. [Publica-
do no Diário Oficial da 
União; Seção I, dez 21].
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ções impostas pela doença.
A comunidade por sua vez, precisa estar preparada para re-

ceber esse indivíduo buscando eliminar e ou minimizar barreiras 
culturais, arquitetônicas e mesmo legais que se erguem, impedindo 
a perfeita integração das pessoas com deficiência.

No Brasil, os decretos, leis, portarias, normas regulamenta-
doras alicerçam o direito ao atendimento integralizado da pessoa 
com deficiência, criam centros de atendimento, determinam a eli-
minação de barreiras arquitetônicas e garantem a acessibilidade 
ao serviço público.3 Além disto, profissionais são capacitados fre-
qüentemente para o atendimento humanizado, discutem maneiras 
de melhorar o atendimento na área da reabilitação. 

Sociedade civil e organizada, autoridades, profissionais e pes-
soas com deficiência precisam urgentemente se aproximar e  dis-
cutir a base das dificuldades. Há muito que caminhar, e é urgente 
compreendermos que papéis e idéias não reabilitam pessoas, o 
que as reabilita no sentido amplo da palavra é a ação conjunta e 
humanizada de todos os atores envolvidos no processo. 

A reabilitação é um direito do indivíduo e não uma caridade da 
sociedade ou do governo, é a essência da democracia onde a saú-
de integral é um direito de todos, sem distinção de sexo, raça, 
preferência política e ainda tipo de doença ou patologia.

As pessoas que tem ou tiveram hanseníase por sua vez, sabem 
que tem o direito da reabilitação garantido como tantas outras pes-
soas com deficiência e que necessitam de um atendimento digno 
da equipe de reabilitação.

Apesar de ser uma doença conhecida desde a.C. apenas nos 
anos 50, Dr Paul Brand, cirurgião se interessou e buscou a pato-
gênese das deficiências na hanseníase, descobrindo que elas não 
eram um resultado inevitável da doença. Ele explicou a origem e 
o tratamento  para as feridas que são tão freqüentes nas plan-
tas dos pés, o acometimento neural a instalação das deficiências 
sensitivas e motoras nos olhos, membros superiores e inferiores e 
propôs tratamento de reabilitação e desenvolveu técnicas cirúrgi-
cas reconstrutivas.4 

Além de toda essa contribuição, Dr Paul Brand capacitou inú-
meros profissionais da área da reabilitação e da área médica pelo 
mundo afora. Acreditava piamente na reabilitação integral do pa-
ciente com hanseníase e propunha técnicas simples de prevenção 
das deficiências. Suas descobertas, técnicas cirúrgicas e “manda-
mentos” são seguidos até hoje.4,5,6 

Obviamente nada é findo, a ciência necessita continuar cami-
nhando, as leis precisam ser aprimoradas, as discussões e capa-
citações de profissionais devem continuar, mas de maneira geral 

3 [CEAPPD] Conse-
lho Estadual para 

assuntos da pessoa 
portadora de deficiên-

cias. Disponível em:  
http:/www.conselhos.sp.

gov.br/ceappd-sp/
reabilitação.html/en
[2006 outubro 28].

4 Arvello,J J. Prevenção 
de Incapacidades Físicas 
e Reabilitação em Hanse-

níase. In: Duerksen F, 
Virmond M. Cirurgia re-
paradora e reabilitação 
em hanseníase. Bauru: 

Instituto Lauro de Souza 
Lima; 1997. p.35-48.  

5 Duerksen F. Princípios 
gerais em cirurgia repa-
radora em hanseníase. 

In: Duerksen F, Virmond 
M. Cirurgia reparado-

ra e reabilitação em 
hanseníase. Bauru: 

Instituto Lauro de Souza 
Lima; 1997. p.21-24.  

6 Brakel W H V. 
Peripheral Nerve Func-

tion Assessment. In: 
Schwarz R, Brandsma 

W. Surgical Reconstruc-
tion & Rehabilitation 
in Leprosy and other 
neuropathies.Nepal:

EkTa Books;2004.
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sabemos o que fazer, de que forma fazer, para quem fazer, o que 
ainda está faltando?

Ações para a concretização na reabilitação

A descentralização prevê que essas ações iniciem nos municí-
pios ou nas referências regionais. É urgente que os fluxos no aten-
dimento sejam criados ou conhecidos por todos, que os usuários 
saibam onde procurar ajuda para os seus problemas e reivindiquem 
esse direito. 

Conhecer no seu município, os serviços, seja no setor público, 
filantrópico ou privado, mobiliza a comunidade e a equipe de saúde 
para as necessidades existentes no local. Nesse processo, a pas-
sividade deve ser descartada, é preciso ação. E essa ação precisa 
ser tanto de usuários quanto dos profissionais. 

Os programas de saúde e a equipe por sua vez necessitam ur-
gentemente quantificar os pacientes que tem seqüelas e quais são 
elas. Como é possível uma equipe reivindicar materiais para cura-
tivo ou para confecção de órtese, calçados adaptados, se ela não 
tem conhecimento de quantos possuem o problema? Por outro lado 
como a equipe pode saber se o usuário, o grande interessado, fica 
escondido no seu lar, ou quando vai ao atendimento não diz que 
tem o problema, ou não permite que o profissional investigue?

Há ações por parte dos profissionais para criar umcausadas por 
hanseníase no País, alguns estados já o tem, trabalho esse inten-
so, e demorado, mas extremamente necessário. Precisamos saber, 
quantos são, quem são, quantos tem chance de desenvolver uma 
deficiência. Só assim poderemos planejar ações de maneira eficaz 
no serviço. 

O censo de deficiências é necessário, mas usuários não podem 
aguardar resultados de pesquisas para serem atendidos em suas 
necessidades emergenciais. Por esta razão, profissionais se ba-
seiam em estudos multicêntricos que permitem um cálculo médio 
do problema.

Estudos nos revelam que de 25 a 30 % dos pacientes com hanse-
níase podem desenvolver antes, durante ou depois do tratamento, 
reações ou dano neural, os  vilões do aparecimento das deficiên-
cias. Em especial, nos casos multibacilares o risco de aparecimen-
to de lesões neurais ou reações é de 65%.7 Isto nos remete a im-
portância da atenção integral a todos os pacientes com hanseníase 
principalmente em ações preventivas. Duerksen 1997, refere que 
mesmo que todas as ações de saúde sejam tomadas nos estados 
reacionais, no tratamento das neurites e mesmo na poliquimiotera-
pia, 15% dos casos desenvolverão deficiências.5  

7 Coordenadoria Esta-
dual de Dermatologia 
Sanitária, SES, Minas 
Gerais. Como reconhe-
cer e tratar reações 
hansenícas 2 versão. 
Belo Horizonte: SES, 
2005, 85 p Baseado 
na obra de Paul 
Saunderson. How to 
recognize and Manage 
Leprosy Reactions. 
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Portanto, quando soubermos quais, quantos e onde estão os 
serviços de atendimento aos usuários que necessitam do cuidado 
e prevenção das deficiências no município, estado e país, da quan-
tidade dos usuários que apresentam problemas ou estão propen-
sos a apresentar poderemos não só garantir o atendimento como 
ainda planejar ações em saúde.

Terminologia: uma visão holística das deficiências

Outra ação importante é a uniformização da terminologia utiliza-
da. Adotar nomenclatura diferente da utilizada internacionalmente 
para a hanseníase reforça a exclusão. 

A Classificação Internacional de Funcionabilidade, Incapacidade 
e Saúde, CIF8 tem uma abordagem biopsicossocial e descreve a in-
capacidade e a funcionabilidade relacionadas às condições de saú-
de, tendo em vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas 
do corpo, assim como as limitações de atividades e da participação 
social no meio ambiente onde a pessoa vive.

A proposta é que a classificação não tenha um modelo médico 
como preconiza a CID-10 que se baseia no diagnóstico médico de 
doença ou estado de saúde, mas um modelo que vai além da doen-
ça, com uma visão mais inclusiva e menos médica. Neste contexto, 
a inclusão social seria entendida como condição ideal de funciona-
bilidade, independente da deficiência.

De acordo com a OMS o contexto de saúde é:

• As estruturas corporais são as partes anatômicas do corpo 
como os órgãos, membros e seus componentes.
• Funções do corpo são as funções fisiológicas dos sistemas do  
corpo (incluindo as funções mentais)
• Deficiência são problemas na função ou na estrutura cujos 
desvios ou diminuição são significantes.
• Atividade é a execução de tarefas realizadas no dia a dia de um 
indivíduo
• Limitações de atividade são dificuldades que o indivíduo tem 
para executar as tarefas.
• Restrições à participação são problemas que um indivíduo 
pode experimentar ao envolver-se em situações da vida social.
• Fatores ambientais compreendem os fatores externos do 
meio ambiente onde a pessoa vive.
• Incapacidade é um termo genérico para caracterizar as defici-
ências, limitações de atividade e restrições a participação.9,10

8 [OMS] Organização 
Mundial de Saúde, CIF: 

Classificação Internacio-
nal de Funcionabilidade, 

Incapacidade e Saúde 
[Centro Colabora-
dor da organização 

Mundial de Saúde para 
a Família de Classifi-

cações Internacionais, 
org.;coordenação 

da tradução

9 Farias N, Buchalla, 
CM. A Classificação 

Internacional de Funcio-
nabilidade, Incapacidade 
e Saúde da organização 
Mundial da Saúde: Con-
ceitos, Usos e Perspec-
tivas. Rev  Bras Epide-

miol. 2005; 8(2):187-93.

10 Herm F. Rehabilita-
tion. In: Schwarz R, 

Brandsma W. Surgi-
cal Reconstruction & 

Rehabilitation in Leprosy 
and other neuropathies.

Nepal:EkTa Books;2004.
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Diante da orientação da OMS em relação a terminologia adota-
da, podemos entender que pacientes com a mesma doença podem 
ter diferentes níveis de funcionabilidade, e duas pessoas com o 
mesmo nível de funcionabilidade não necessariamente tem a mes-
ma doença. Portanto classificar pacientes com hanseníase como 
incapacitados ou com incapacidades pode incorrer em um erro gra-
ve na caracterização de sua funcionabilidade.

Conclusão

Caracteriza-se como ação urgente e necessária a discussão da 
garantia dos procedimentos em prevenção e reabilitação em han-
seníase pelo atendimento do SUS; a organização do fluxo de aten-
dimento; a atualização do grau de incapacidades da OMS adotado 
atualmente pelo sistema de informação (SINAN), pela literatura e 
pelos profissionais de saúde; a identificação dos serviços dispo-
níveis nos municípios e estados; a quantificação dos usuários que 
tem e tiveram hanseníase e que apresentam deficiências e quais 
são elas.

Dentre tantas discussões sobre o problema, tantas ações que 
já foram e que precisam ainda ser feitas, o que não podemos es-
quecer é que precisamos nos aproximar do cliente, escutar suas 
necessidades e, ora aprender com ele, ora ensiná-lo o caminho 
mais curto para a busca da sua funcionabilidade completa. 
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Revisitando a Política de Controle 
e Eliminação da Hanseníase 
no Brasil de 2002 a 2006

Os parâmetros técnicos que têm sido utilizados mais freqüen-
temente na priorização de doenças e agravos a serem tomados 
como objetos de intervenções são a magnitude, a transcendência, 
a vulnerabilidade e o custo. Mensura-se a magnitude através da 
prevalência e incidência; a transcendência, pela gravidade e pelo 
valor social, ou seja, pelo impacto atual ou potencial e suas reper-
cussões no desenvolvimento sócio-econômico; e a vulnerabilidade 
pela disponibilidade de recursos tecnológicos para a prevenção e 
controle. A análise desses parâmetros bem como a compatibiliza-
ção destes com os recursos necessários definem a meta a ser al-
cançada pelo programa: prevenção individual, controle, eliminação 
ou erradicação. 

No entanto, pode ser observado que, para concretizar as priori-
dades nas ações de saúde é necessário antes de tudo, decisão de 
ordem política, com fundamentação nos conhecimentos técnicos 
científicos.

A eliminação da hanseníase foi definida pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) como a redução da prevalência para menos 
de uma pessoa para dez mil habitantes (WHA, 1991). Essa ação se 
baseava na alta efetividade da Poliquimioterapia (PQT) na redução 
da infectibilidade dos pacientes, o que gradualmente eliminaria a 
transmissão e a doença. Portanto, a estratégia foi melhorar o aces-
so ao diagnóstico e tratamento com PQT, sendo que, na época, 
124 países permaneciam com taxas maiores que 1 caso por 10 mil 
habitantes. 

Mesmo com o impacto da PQT sobre a prevalência que vem di-
minuindo desde 2000, com 14 milhões de doentes curados em todo 
o mundo e 286.063 casos em curso de tratamento em 2005, um 
declínio significativo da incidência não tem sido observado, uma vez 
que mais de 407.798 casos novos tem sido detectados a cada ano 
no mundo (WHO, 2005). 

Em 2006 ainda não eliminaram apenas seis países endêmicos: 
Brasil, Nepal, RDG, Tanzânia, Madagascar e Moçambique. O Brasil 
responde por 14 % da prevalência e da detecção global e a Índia 
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com 70% da prevalência global e 75% de casos novos.
A hanseníase no Brasil apresenta alta magnitude (coeficiente 

de prevalência médio de 1,48/10 mil habitantes e coeficiente de 
detecção alto de 2,09/10 mil habitantes em 2005) e uma transcen-
dência (% de incapacidade grau 2 no diagnóstico de mais de 6% em 
2005). No entanto, este agravo é de alta vulnerabilidade porque há 
disponibilidade de recursos tecnológicos para impactar seu controle 
e eliminação. 

Por ser a hanseníase uma doença infecciosa e de transmissão di-
reta de um indivíduo para outro, e devido à inexistência de uma vaci-
na disponível, a questão de sua prevenção e controle gira em torno 
do diagnóstico precoce do doente, tratamento com PQT, prevenção 
e tratamento das incapacidades para evitar o estigma, vigilância de 
contatos domiciliares através da realização de exame físico e vacina-
ção com 2 doses de BCG-ID, e educação em saúde do doente, família 
e comunidade. 

O Governo brasileiro foi signatário da meta de eliminar a hanse-
níase como problema de saúde pública até 2005, isto é, abaixar a 
prevalência para menos de 1 caso por 10.000 habitantes. A despeito 
do Ministério da Saúde (MS) do Brasil ter assumido que o Programa 
de Eliminação da Hanseníase era “Prioridade Zero” do Governo na 
gestão 2002 a 2006, o país não conseguiu atingir essa meta em 2005, 
assumindo seu cumprimento em nível municipal até 2010. 

Em 2003 algumas iniciativas governamentais demonstraram a prio-
ridade dessa política, tais como a implementação de investimentos de 
recursos financeiros aos antigos hospitais- colônia e aos municípios 
prioritários visando contemplar atividades consideradas essenciais 
para a Atenção Integral em Hanseníase.

Em 2004 o MS publicou a Portaria Nº 585 que resolve instituir 
um Grupo de Trabalho, com a finalidade de realizar um diagnóstico 
situacional da realidade dos 33 antigos Hospitais-Colônias visando 
sua reestruturação, sendo que 19 desses já foram contemplados com 
recursos diretos por meio de Portarias do MS a partir de 2005. 

Ainda em 2004, o MS publicou a Portaria GM Nº 586 visando ins-
tituir no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), um conjunto de 
ações e medidas coordenadas para a eliminação da hanseníase, a se-
rem promovidas de forma compartilhada entre o Ministério da Saúde 
e as Secretarias de Saúde dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, com a finalidade de fortalecer o desenvolvimento das ações 
de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e controle da han-
seníase e, dessa forma, garantir atenção integral aos pacientes em 
todos os níveis de complexidade.

Concomitante, publicou a Portaria GM Nº 587 que ”considera 
a necessidade de estruturar uma rede de serviços regionalizada e 
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 hierarquizada que estabeleça uma linha de cuidados integrais e inte-
grados em ações de promoção, prevenção de incapacidade e reabili-
tação física, para as pessoas afetadas pela hanseníase, com vistas à 
redução das conseqüências causadas pelo dano neural, minimizando 
dessa forma, os problemas associados à doença e que sejam ado-
tadas as providências necessárias à organização e implantação das 
redes de atenção à hanseníase em nível municipal, estadual e nacional 
que serão integradas por Serviços de Atenção à Hanseníase, a seguir 
discriminados:

Ações de Saúde na Atenção Básica compreendem ações de ca-
ráter individual e coletivo de promoção e prevenção de incapaci-
dade, resultantes da Hanseníase que possam ser realizadas neste 
nível de atenção, assim como ações informativas e educativas jun-
to a comunidade de orientação familiar e encaminhamentos quan-
do necessário para o Serviço de Atenção à Hanseníase na Média 
Complexidade.

2º Serviços de Atenção à Hanseníase na Média Complexidade 
compreendem ações de atenção diagnóstica e terapêutica espe-
cializadas, garantidas a partir do processo de referência e contra-
referência do paciente afetado pela Hanseníase e que devem ser 
organizadas de acordo com o Plano Diretor de Regionalização 
(PDR) de cada Unidade Federada.

3º Serviços de Atenção à Hanseníase na Alta Complexidade 
caracterizam-se como serviços de maior nível de atenção e tem 
como finalidade prestar assistência multiprofissional e multidis-
ciplinar especializada para o atendimento às pessoas portadoras 
de Hanseníase, incluindo as cirurgias reparadoras das seqüelas de 
Hanseníase. Determinou ainda que a Secretaria de Atenção a Saú-
de em conjunto com a Secretaria de Vigilância em Saúde adotem 
as medidas necessárias à implementação do disposto nesta Por-
taria 587.

Nesses últimos 3 anos, a Coordenação do Programa Nacio-
nal de Eliminação da Hanseníase (PNEH), da SVS/MS teve por 
objetivos: desenvolver um conjunto de ações que visam orientar 
os diferentes níveis de complexidade dos serviços de saúde, de 
acordo com os princípios do SUS; fortalecer as ações de vigilância 
epidemiológica da hanseníase; desenvolver ações de promoção da 
saúde com base na educação em saúde e por fim, fazer mudan-
ças na organização do controle deste agravo: a assistência aos 
doentes de hanseníase, suas complicações e seqüelas, deverá ser 
oferecida em todos os níveis de complexidade da rede de serviços 
do Sistema Único de Saúde, de acordo com a necessidade de cada 
caso. Manteve diretrizes consideradas estratégicas para o sucesso 
do PNEH fazendo um grande investimento em vigilância epidemio-



24 Cadernos do Morhan

lógica, sistema de informação e dados, gestão de medicamentos, 
prevenção de incapacidades e reabilitação de deformidades e mo-
bilização com segmentos da sociedade civil organizada. 

Nesse ínterim o PNEH realizou dezenas de oficinas com trei-
namento de mais de 300 profissionais para limpeza de dados dos 
arquivos do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação); 
fez declaração de dados do controle da hanseníase de meio de 
ano; realizou estudo de tendência por Estado, o que possibilitou 
a confecção das Cartas de Eliminação da Hanseníase por Estado 
e a sua entrega aos Secretários Estaduais de Saúde a cada ano a 
partir de 2004; possibilitou 33 visitas aos hospitais-colônia culmi-
nando com o I Seminário Nacional de Antigos Hospitais-Colônia 
de Hanseníase; definiu novos critérios para selecionar municípios 
prioritários para impactar o controle da Hanseníase no Brasil – ter 
no mínimo 50 casos de hanseníase em tratamento, 10 casos Multi-
bacilares (MB), pelo menos 2 casos em menores de 15 anos e ser 
Capital de Estado –; definiu casos em curso de tratamento como 
critério de prevalência possibilitando comparar o Brasil aos outros 
países endêmicos monitorados pela OMS; contratou e treinou pro-
fissionais para compor o Grupo Tarefa do PNEH para monitorar a 
eliminação nos Estados. 

A atualização da base de dados objetivou estabelecer uma nova 
dinâmica de visibilidade e interpretação da expansão/contenção 
da doença para permitir um avanço nas reflexões dos demais te-
mas relevantes na Atenção Integral ao paciente de Hanseníase, 
com urgência de reorganização das normas e ações especificas.

Há um consenso que o desenvolvimento e instalação de defi-
ciências e incapacidades funcionais neuro-motoras no individuo 
atingido por seqüelas de Hanseníase é um dos pontos críticos en-
volvidos com a morbidade e cronicidade da doença no contexto da 
exclusão social (ou desenvolvimento social).

A partir de 2005 tem havido um esforço do PNEH/SVS de con-
solidar a visão de rede apresentada nas Portarias já citadas ante-
riormente, haja vista que o aprimoramento gerencial do SUS deve 
dar origem a uma nova ação vital na atenção e cuidado à saúde 
denominada “integralidade” - ação em rede, das bases junto aos 
Centros de Referência, que permitirá uma importante parceria para 
o atendimento à hanseníase em todos os níveis de complexidade.

Em 22/11/2005 a SVS/MS publicou a Portaria nº 41, revoga-
da e substituída pela Portaria nº 11 de 02 de março de 2006, que 
considera a necessidade de dar cumprimento às diretrizes nacio-
nais que visam orientar, prevenir, tratar e eliminar a hanseníase; a 
necessidade de orientar os diferentes níveis de complexidade dos 
serviços na área de hanseníase de acordo com os princípios e dire-
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trizes do SUS, bem como organizá-los mediante o estabelecimento 
de sistema de referência e contra-referência; e que as orientações 
técnicas normativas devem ser sedimentadas na melhor medici-
na baseada em evidência científicas oriundas da pesquisa, resolve 
Definir critérios para o reconhecimento de Unidade de Saúde como 
Centro de Referência Nacional de Hanseníase.

A consolidação do Plano Nacional de Atenção à Hanseníase no 
SUS, com ênfase na Prevenção e Reabilitação prevê a regulamen-
tação dos procedimentos específicos no diagnóstico e tratamento 
de hanseníase nos três níveis de complexidade e a reestruturação 
da rede de referência em reabilitação clínica e cirúrgica com flu-
xograma e níveis hierárquicos de atenção especializada em todo 
território nacional, inclusive com a perspectiva de integração com 
a Rede Nacional de Assistência à Pessoa com Deficiência deverá 
gerar impacto e modificar a atual perspectiva da reabilitação de 
incapacidades por hanseníase. 

Para isso é necessário conhecer qual é o universo atual de ci-
dadãos com deficiências decorrentes de Hanseníase no Brasil e 
qual o grau de comprometimento funcional e sítio orgânico da de-
ficiência para uma análise completa de todos os fatores envolvi-
dos no âmbito previdenciário e de direitos civis e no âmbito das 
necessidades especiais de atenção para a recuperação da saúde 
nos níveis de média e alta complexidade. No entanto, não há do-
cumentação oficial disponível para essa avaliação e a estratégia 
aponta a necessidade de revisão por meio de Censo para apurar 
as circunstâncias relativas a instalação, progressão e recuperação 
de incapacidades contemplando a reabilitação integral da pessoa 
com deficiência por hanseníase  e as adequações adotadas pelos 
pacientes para atender às suas necessidades básicas de subsis-
tência, sobrevivência e permanência no mercado de trabalho e nos 
núcleos familiar e social.

Outras estratégias para implantar uma Política Nacional de 
Atenção à Hanseníase no SUS contemplam a estruturação de 
Unidades de Referência em Reabilitação para a Hanseníase em 
nível Regional e/ou Estadual com perspectiva de integração com 
a Rede Nacional de Assistência à Pessoa com Deficiência; a pu-
blicação das instruções normativas para a Portaria de Controle e 
Eliminação da Hanseníase nos três níveis de complexidade visando 
a organização do SUS; e a proposta de realização de uma Oficina 
na 6ª ExpoEpi de 15 a 17 de novembro de 2006 para promover a 
discussão sobre a situação da assistência em Hanseníase no SUS 
envolvendo gestores e prestadores, com o intuito de realizar um 
diagnóstico situacional e levantar propostas que venham subsidiar 
uma proposta de Política Nacional de Atenção em Hanseníase no 
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SUS, que deve ser adotada em conjunto pela Secretaria de Aten-
ção a Saúde (SAS) e Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 
para implementação das medidas necessárias ao disposto na Por-
taria 587.

Portanto, a atual gestão do Governo atual conseguiu realmente 
avançar na política de controle e eliminação da hanseníase no Bra-
sil e conseguiu fazer a diferença com os Governos anteriores, nos 
quais apenas o diagnóstico e o tratamento do bacilo eram suficien-
tes para o paciente com hanseníase, que deveria ficar na atenção 
básica. Até 2002 não foi colocado em evidência a necessidade de 
uma rede de atenção integral e integrada ao mesmo, inclusive na 
média e alta complexidade, bem como o repasse de recurso extra-
teto pela SAS/MS para garantir uma programação de cuidados 
específicos para o paciente em alta medicamentosa que continua 
desenvolvendo seqüelas decorrentes do dano neural específicos 
da doença. 

Sabemos que a dívida com o paciente de hanseníase é tão gran-
de que não há como priorizar apenas o nível básico de atenção, 
uma vez que só podemos eliminar o estigma que acompanha a 
hanseníase ao longo dos séculos, se houver uma atuação decisiva 
e concreta em todos os níveis de atenção do SUS. Não dá para 
continuar a afirmativa de que a pessoa atingida por hanseníase 
precisa apenas ter o diagnóstico e tratamento com PQT. Essa pes-
soa precisa e tem direito a ser atendida por uma equipe capacitada 
e resolutiva, coordenada por hansenólogo, mantendo os critérios 
de regionalização e hierarquização, que possam garantir o atendi-
mento ao paciente, com fluxos definidos de referencia e contra-re-
ferencia, pois essa doença é complexa e a cura jamais será apenas 
a limpeza do bacilo e sim a cura integral do paciente, com completa 
reintegração social. 

Para que esse avanço seja realmente efetivado, faz-se necessá-
rio que haja a concessão de recurso extra-teto pela SAS 
– Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, às 
referências Nacionais e/ou Estaduais em Hanseníase que trablahm 
com prevenção e reabilitação de deficiências e incapacidades, con-
siderando que este é o único mecanismo capaz de assegurar o cum-
primento das Portarias do Ministério da Saúde – GM, Nº 586 e Nº 
587, ambas publicadas no DOU em 08/04/2004 e resgatar a dívida 
social histórica do cuidado à pessoa afetada por hanseníase.

É necessário enfatizar a defesa absoluta dos princípios do Sis-
tema Único de Saúde, tais como a universalidade, a eqüidade e a 
integralidade do atendimento e que a Universidade Pública deve ter 
um papel prioritário como referência para os diversos agravos que 
acometem a população, incluindo a hanseníase, uma vez que está 
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envolvida com a capacitação de recursos humanos para a atenção 
básica e especializada, com o desenvolvimento de pesquisas que 
possam responder às questões da ciência e a busca da excelência 
na atenção e na produção do cuidado.

Por coerência política, há que se esperar do Morhan (Movimen-
to de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase), en-
quanto movimento social, uma postura de independência para lutar 
sempre em prol da pessoa acometida por hanseníase, lutando por 
garantias daquilo que é de direito para sua assistência – universali-
dade, eqüidade e integralidade –, a exemplo do que estamos vendo 
acontecer no Programa de Controle da AIDS no Brasil. Neste pro-
grama, os pacientes além de terem garantidos todos os exames de 
alta complexidade para o diagnóstico do HIV e  o seu acompanha-
mento (Linfócitos CD4 e CD8; carga viral por técnica da PCR e ou-
tras sorologias caras), têm garantido os medicamentos anti-retrovi-
rais, também de alto custo. Recentemente, ainda saíram na frente 
com uma conquista na reabilitação: “Diário Oficial, 03/12/04 
– Pacientes de AIDS poderão fazer cirurgias pelo SUS. Ministério 
da Saúde inclui cirurgias reparadoras para pacientes portadores 
de AIDS e usuários anti-retrovirais na Tabela do Sistema de In-
formações Hospitalares (SIH) do SUS. As intervenções incluem 
lipoaspirações, redução mamária, lipoenxertia, etc.” 

E os profissionais de saúde que estão na linha de frente do 
acompanhamento dos pacientes com hanseníase, aguardam a re-
gulamentação de uma Portaria que coloca a liberação de recurso 
extra-teto para que sejam repassados diretamente aos Centros 
de Referência Nacionais e/ou Estaduais que realizam cirurgias de 
prevenção e reabilitação em Hanseníase, visando a reparação de 
deficiências e incapacidades muitas vezes bem mais perversas que 
as citadas na AIDS, tais como: úlceras plantares, pé caído, mão em 
garra, nariz em cela, madarose, lagoftalmo, “fácies leonina”, etc. 

Para que a Política Nacional de Atenção à Hanseníase no SUS 
se consolide como política pública voltada a atender o interesse 
da população atingida por hanseníase e à promoção da eqüidade e 
integralidade, é necessário o fortalecimento do processo democrá-
tico de definição das mesmas, multiplicando os atores envolvidos, 
os espaços e oportunidades de interação entre eles e o acesso a 
informações e conhecimentos científicos, resgatando a dívida his-
tórica do cuidado à pessoa afetada por hanseníase.
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A hanseníase, doença milenar e que ultrapassa os limites numé-
ricos das estatísticas, as barreiras da farmacologia, epidemiologia 
e até mesmo a perspectiva médica, pairando como uma grande 
mancha criada pela sociedade, para proteger-se de si mesma – 
 política sanitária dos anos de 1910 até 1960, com o advento da 
criação dos antigos hospitais-colônia por todo país –, e que ao in-
vés de proteger-se acabou por insuflar sua antítese, a perseguição, 
a segregação e porque não dizer o exílio2 das pessoas que foram 
acometidas pela patologia.

Hanseníase! Essa não é apenas uma simples palavra, trata-se 
de uma doença carregada de estigmas e tabus. No início do sécu-
lo passado, por conta da ignorância das formas de tratamento ou 
mesmo da possibilidade de cura, a hanseníase foi instrumento de 
uma série de ações realizadas pelo Estado e, que hoje são vistas 
como segregadoras e execradoras. Tais ações consistiam no “exí-
lio” das pessoas que eram acometidas pela patologia em hospitais-
colônia distribuídos pelo país.

Essas ações se justificavam, naquele momento, devido ausên-
cia de informação e de conhecimento em torno da doença. Mesmo 
assim, ainda bem mais tarde, depois da descoberta do bacilo cau-
sador da doença – o Mycobacterium Leprae –, e da promulgação 
de uma lei em 1950 que desobrigava a internação compulsória, du-
rante muitos anos essa prática ainda fez parte da lógica de atenção 
às pessoas que foram acometidas pela hanseníase. Até quase nos 
anos 80 ainda haviam casos, alguns isolados de recomendações 
médicas para o isolamento compulsório. Por isso, pode-se afirmar 
que a hanseníase foi sim uma patologia negligenciada. Atualmente 
o tratamento da hanseníase no Brasil é feito em postos de saúde.

As dificuldades que marcaram a vida das pessoas que viveram o 
“exílio sanitário”, transpassaram as relações humanas, e resvalam-
se também nas relações sociais3, onde as pessoas acometidas pela 
hanseníase perderam inclusive a possibilidade do que Marx chamou 
de realização pelo trabalho, além de vivenciarem as mazelas causadas 
pelo isolamento compulsório, passaram a enfrentar também as dificul-
dades da exclusão do mercado de trabalho, muitos pelas deficiências 
físicas, outros por puro preconceito.

Uma breve visita à história 
de construção do Morhan

1 Membro do Depar-
tamento de Formação 
Projetos e Pesquisas 
(Deforp/Morhan) e 
Diretor Colegiado do 
Morhan Nacional.

2“Exílio Sanitário”, é o 
mesmo que uma morte 
de qualquer possibilida-
de de assunção e exer-
cício de direitos comuns 
à sociedade, bem como 
uma execração desta 
e por esta mesma, é 
a morte social gerada 
pelo estigma constituí-
do em sua gênese pela 
mais profunda ignorân-
cia no sentido stricto 
da palavra. Ademais, 
contribuiu para o bani-
mento dessas pessoas 
ditas “doentes” em 
detrimento de umas 
outras ditas sadias. 
Conceito apresentado 
na Jornada Cearense 
para Eliminação da 
Hanseníase. In Rela-
tório Consolidado do 
I Seminário Nacional 
de Antigos Hospitais-
colônia de Hanseníase. 
Morhan Nacional. Rio 
de Janeiro (2005).

Marcelo Luciano Vieira 1
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As relações sociais não são construídas de estanque, seu caráter 
histórico é fundamental, inclusive para que se possa perceber como o 
aspecto tempo circunda a vida dessas pessoas que foram acometidas 
pela hanseníase. Envolvendo-as com a visão de que o mundo de fora 
das colônias sucumbiu e para eles só haveria uma saída, manter-se 
entre os muros das colônias. Hoje ainda existem 33 hospitais-colônia 
de hanseníase no Brasil, entretanto, atualmente o tratamento da doen-
ça é realizado em regime ambulatorial.

Assim, além dos moradores, os profissionais sofriam com as dis-
criminações de seus pares ou da própria sociedade por estar traba-
lhando nesses hospitais. O que fez com que muitos desses morado-
res terminassem por assumir as funções desses profissionais que não 
agüentaram a discriminação ou o convívio com as marcas estéticas 
causadas pela doença.

Nesse momento essas pessoas se tornam de alguma forma im-
portantes, inclusive aos olhos do Estado. No entanto, após a abertura 
dos portões das colônias, o Estado não mantém mais essas pessoas 
em seus quadros, sob o discurso de que não são concursadas, de-
vendo o Estado reduzir sua folha de pagamento, principalmente com 
funcionários que não podem mais prestar os serviços de que o Estado 
necessita com eficiência, dado o nível de seqüelas físicas causadas 
pela doença. 

O que se pode concluir disso, é que no momento em que essas 
pessoas eram a única opção de atendimento da necessidade do Es-
tado de cobrir os quadros das colônias, elas serviam para o Estado. 
Hoje que não há mais tamanha discriminação e outros profissionais já 
aceitam trabalhar nas colônias, elas não são mais necessárias.

3 “(...) em sua totali-
dade as relações de 
produção formam o 

que se chama Relações 
Sociais: a sociedade 

e, particularmente, 
uma sociedade num 

determinado estágio de 
desenvolvimento históri-
co, uma sociedade com 

um caráter distintivo 
particular (...) O Capital 
também é uma relação 

social de produção. É 
uma relação burguesa 

de produção, relação de 
produção da sociedade 

burguesa”. (Iamamoto e 
Carvalho, p.30. 2004)

Fonte: Grupo Tarefa/PNEH/DEVEP/SVS/MS

Localização dos 33 antigos Hospitais Colônia
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Naquele período, no entanto, como forma de reação desen-
volveu-se algumas estratégias de sobrevivência e resistência ao 
“exílio sanitário”:

“Contrair a hanseníase não é apenas contrair uma doença 
que agride os nervos periféricos, contraímos também uma 
nova identidade que, não raro, é muito pior do que a doença 
em si. Até porque quando se diz, fulano é leproso, esta se 
atribuindo a ele um estado permanente. Não se compara 
com, fulano está com hanseníase”. (Nunes, 1997)

O Morhan – Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase, que é um Movimento Social brasileiro fundado em 
06 de junho de 1981, apresenta-se como movimento de resistência e 
de propostas no que concerne à elaboração de Políticas Públicas de 
qualidade. Atualmente, está presente em aproximadamente 100 co-
munidades distribuídas em 24 dos 27 estados da federação, e conta 
hoje com cerca de 3.500 voluntários. Surgiu num cenário de influên-
cias e demandas, no final dos anos 70 e início da década de 80, sob 
forte influência dos operários do ABC paulista e pela intensa luta sin-
dical que era desencadeada no país em detrimento do sucumbir da 
ditadura militar e aos altos sons bradados pelos movimentos sociais 
que eclodiam de todas as partes do Brasil. Movimentos estes que 
pediam a Anistia de exilados e presos políticos, bem como pela rede-
mocratização do país.  

Distribuição de núcleos do Morhan por Estados (2003)

Fonte: Relação de Núcleos do Morhan –  2003
Secretaria Executiva do Morhan Nacional 
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Cabe destacar que essas características não são peculiares de 
um movimento específico e não podem ser vistas como exclusivi-
dade desse ou daquele movimento, uma vez que todo movimento 
social nasce de uma confluência de demandas associadas à indig-
nação da sociedade. No caso do Morhan, foi por conta do repulsa 
coletiva causada pela então “lepra” que foi ratificada pela Política 
de Isolamento Compulsório do extinto Departamento de Profilaxia 
da Lepra (DPL).

O Morhan conta com o trabalho voluntário de seus colaborado-
res, e se auto-afirma como uma instituição não-assistencial, de-
senvolvendo ações de Educação Popular em Saúde, a partir de pa-
lestras, cursos de formação, teatro, teatro de bonecos e também 
atua nos conselhos de direitos nas três esferas de governo. O tra-
balho é realizado por pessoas em tratamento ou que já terminaram 
o tratamento, por profissionais e pessoas interessadas no combate 
a todas as formas de preconceito. Sua atividade é dirigida a toda 
sociedade. (www.morhan.org.br, 2006). 

O Morhan tem por objetivos estatutários:

• Colaborar para a eliminação da hanseníase;
• Ajudar na cura, reabilitação e reintegração social das pessoas 
que contraíram hanseníase;
• Trabalhar para que as pessoas acometidas pela hanseníase 
não sofram restrições em seu convívio social (emprego, família, 
igreja, escola...);
• Contribuir para que portadores de hanseníase conquistem o 
pleno exercício da cidadania;
• Lutar para que os antigos hospitais-colônia sejam transfor-
mados em equipamentos de interesse coletivo (hospitais ge-
rais, hospitais especializados, centros culturais e de lazer etc.). 
Deve-se garantir moradia, sustento e atendimento às pessoas 
atingidas pela hanseníase na época do isolamento compulsório 
(entre as décadas de 30 a 60) que estando nos antigos hospi-
tais-colônia lá desejam ficar.

O movimento mantém como forma de diálogo com a sociedade 
dois importantes serviços voltados para a informação, apoio e re-
cebimento/publicação de denúncias, que são o jornal do MORHAN 
– bimestralmente editado desde 1982 e o TELEHANSEN – um ser-
viço de ligações gratuitas (0800262001), onde tira dúvidas sobre 
a doença, encaminha as pessoas para os postos de tratamento em 
todo país, e recebe denúncias de falta de medicamentos, precon-
ceito, falta de atendimento, maus tratos etc.
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Atualmente, no cenário mundial, faz-se cada vez mais necessá-
ria a avaliação e comprovação das realizações de governantes, isto 
é, avaliar os impactos das políticas públicas implementadas pelos 
mesmos. Portanto, indicadores sociais, não podem e não devem 
ficar reservados apenas aos especialistas.

O Morhan tem se preocupado em apropriar-se das estatísticas 
públicas disseminadas pelas principais instituições produtoras e 
transformadoras de estatísticas públicas, a fim de subsidiar insti-
tuições ou mesmo a própria sociedade com informações que pos-
sam ampliar as possibilidades interventivas desses grupos.

Hoje o Morhan se propõe a disseminar essas informações como 
instrumento gerador do Empowerment (empoderamento) da so-
ciedade de seus direitos, tendo como foco não uma cultura de 
“denuncismo”, mas a construção de uma cultura política onde o 
entendimento de que cada um é sujeito de sua própria história, não 
obstante o fato de que é ainda um sujeito em construção, e que em 
sua totalidade é dinâmico, histórico, mutável, e complexo.

Por fim, pode-se dizer que o Morhan é um importante aliado no 
processo de combate a todas as formas de preconceito e na árdua ta-
refa de Eliminação da Hanseníase como Problema de Saúde Pública.
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Reabilitação é tema que vem sendo discutido há décadas em 
todos os países com programas de controle e erradicação da han-
seníase. Por exemplo, o 16th International Leprosy Congress, rea-
lizado em agosto de 2002, na cidade de Salvador/BA, apresentou 
relevantes resultados de estudos desenvolvidos sobre este tema 
a partir de vários enfoques, seja em aspectos sociais, educação 
em saúde e/ou ao que se refere à reabilitação de incapacidades 
física.

A literatura apresenta estratégias que têm como ponto em co-
mum a humanização dos procedimentos e a responsabilização das 
políticas públicas, deslocando as causas da existência da doença 
do indivíduo para as políticas públicas2. 

 Entre elas, destacam-se:

• Democratizar o conhecimento científico sobre o agravo, vi-
sando assegurar a “participação ativa”3 do usuário como sujeito 
de sua própria reabilitação em igualdade de direitos e deveres 
na equipe multidisciplinar; 
• Comprometer os serviços de saúde em seus diversos níveis 
de complexidade, sem discriminação, com visão de atenção in-
tegral do homem;
• Capacitar os profissionais da área de saúde e afins com a 
concepção de que a hanseníase existe, enquanto endemia, a 
partir da falência das operações e ações das políticas públicas, 
de modo a eliminar a atitude de culpabilizar o doente;4

• Incluir a hanseníase como problema social, no âmbito das polí-
ticas públicas para além da área de saúde, em termos meramen-
te biológicos, na preocupação máxima de combate ao bacilo, ou 
na explicação simplista de estigma por parte da população “sa-
dia” com a conseqüente diminuição da auto-estima do usuário 
dos serviços.

Estas estratégias, além de inúmeras outras, vêm apresentando 
resultados positivos, comprovados na mudança, tanto no olhar da 
população sobre a doença e o doente, quanto nas recomendações 
científicas, técnicas e éticas ao tratá-lo.

Reabilitação Social

1 Assistente Social, 
Assessora Técnica 
e Representante do 
Conselho de Ética do 
Morhan Nacional.

2  “... política pública, 
vista como um processo 
de tomada de decisões 
técnicas em relação à 
definição de prioridades 
e alocação de recur-
sos para atingir dados 
fins” - Fleury, Sonia, 
POLÍTICAS SOCIAIS 
E DESCENTRALI-
ZAÇÃO DO PODER 
LOCAL, MIMEO.

3 Postura profissional 
existente até a década 
de 80, quando era 
adotado o conceito 
de saúde como o 
pleno bem estar físico, 
mental e social.

4 Cita-se, como 
exemplo, um dos 
“mandamentos”, da 
época, de Educação em 
Saúde: “lave as mãos 
antes das refeições”.

5 “... em alguns casos 
o termo indica ruptura 
de laços sociais; em 
outros, refere-se a uma 
forma desvantajosa de 
inserção na sociedade 
capitalista, ou ainda 
a impossibilidade de 
acesso a bens materiais 
e simbólicos”.Leal, 
Giuliana Franco Leal em 
“A noção de exclusão 
social em debate: apli-
cabilidade e implicações 
para a intervenção 
prática”, mimeo.

Marlene Santos Barrozo 1



Nesse contexto, as antigas práticas de “exclusão social”5, ” , 
transformam-se em demandas sociais pela “cidadania”6, gerando 
a contradição de que quanto mais sucesso houver na eliminação 
do bacilo (limpeza de arquivo), maior será a necessidade de polí-
ticas de reabilitação social, uma vez que é excluída a justificativa 
da presença da hanseníase para afastar o ex-paciente do convívio 
social. À guisa de ilustração, toma-se o fato da pessoa que sofreu 
amputação e continua a sentir dor no membro atingido.

Isto se dá porque o esforço desenvolvido para eliminar a hanse-
níase, enquanto problema de saúde pública, fundamentou-se nas 
recomendações e procedimentos voltados para a humanização da 
doença.O usuário deixou de ser visto como “portador de bacilo”, 
advindo à necessidade de tratá-lo como ser que busca em igualda-
de de condições, seu direito à cidadania.

O êxito da estratégia de humanização e integralidade no trato 
com a pessoa “doente”, a exemplo de outros autores, foi previsto 
por Ogushu E.F.7 que diz: “É imprescindível trabalhar para o favo-
recimento da introjeção de novos conceitos e atitudes na proble-
mática da hanseníase. Com isto a teoria Estética da Recepção tem 
muito a contribuir, pois predispõe a um olhar mais atento às ques-
tões que envolvem a produção e recepção do discurso – saúde. Tal 
constatação importa na discussão da saúde humana, em especial 
quando comprometida por evento estigmatizante. Um posiciona-
mento assim embasado, certamente só beneficiará o humano do 
homem”.

Mais do que nunca há que se ficar atento para que a reinte-
gração social não se transforme em reivindicação estigmatizante, 
ou seja, a luta de reintegração social para pessoa acometida pela 
hanseníase, fato que representaria um grande retrocesso, face às 
conquistas alcançadas.

Logo, compreende-se que reintegração social é o oposto à ex-
clusão de qualquer natureza. É necessária, mais do que nunca, a 
reflexão de que uma parte significativa dos que foram ou são pes-
soas acometidas pela hanseníase nunca usufruíram da condição 
de se sentirem incluídos na sociedade, (estes devem ser habili-
tados) e, portanto seria imperativo o encontro de políticas públi-
cas, como a outros seguimentos similares da população, capazes 
de contemplá-los, principalmente, no que se refere ao acesso aos 
meios de produção (terra, capital, trabalho) como forma de se 
manter em vida digna.

Aos demais, é necessário o encontro de soluções que subsidiem 
a conquista da reabilitação social como a luta geral da população 
contra as desigualdades e injustiças sociais, bem como, a inade-
quada distribuição de renda do Estado capitalista.

6 Cidadania como 
conjunto de direitos e 

deveres políticos, civis e 
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