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02 EDITORIAL

EXPEDIENTE SUMÁRIO

esde o início do projeto da Carreta da Saúde em 
2007 – parceria entre MORHAN/FEBRAFARMA/

NOVARTIS – para tratamento e diagnóstico da han-
seníase, inicialmente nos estados do Pará, Tocantins, 
Maranhão e Piauí, agora ampliado para os estados do 
Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, é sem dúvida 
um ganho para o movimento que pode apresentar seu 
nome e seu trabalho nos vários municípios percorri-
dos, dando maior visibilidade, credibilidade e, princi-
palmente, reconhecimento por parte dos gestores, 
trabalhadores, usuários e a sociedade como um todo. 

Sem dúvida, esta ação nos leva a várias ava-
liações e reflexões sobre como estamos atuando, 
possibilitando-nos corrigir nossas falhas, mas 
também, aponta quão frágil estão os programas de 
hanseníase em alguns estados e municípios. Sem 
dúvida houve muitos avanços no processo de elimi-
nação e controle da hanseníase nos estados e no 
país, no entanto percebemos o quanto ainda temos 
que avançar e conquistar. Muitas vezes a estrutura 
física é inadequada, os profissionais possuem pou-
ca qualificação e insegurança no diagnóstico, são 
poucas as campanhas educativas, e em algumas 
situações falta  compromisso. A carreta detecta es-
sas fragilidades, mas também tem servido para uma 
atualização in loco dos profissionais, onde a partir daí 
os municípios se organizam melhor. A prova disso é 
que conseguimos ter uma ação de continuidade no 
acompanhamento dos casos diagnosticados. Outro 
ponto positivo tem sido o envolvimento de outros 
atores, instituições, movimentos sociais, ONGs, 
órgãos públicos como a educação e a cultura, sem 
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falar na divulgação que tem sido o ponto crucial para 
o sucesso e abrangência do projeto.

Tudo Isso nos remete a pensar a importância do 
movimento social nas políticas públicas de saúde, 
cobrando, propondo, acompanhando e, muitas ve-
zes, realizando ações que fogem ao seu papel no 
controle social.

Lucimar Batista
Diretoria executiva MORHAN
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RESUMO HANSEN 03

ealizada na Secretaria de Estado dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência (SP) em 27 de Outubro, 

a Conferência Internacional de Talidomida contou com 
a participação de Artur Custódio, coordenador do 
MORHAN e Conselheiro Nacional de Saúde.

A Conferência, aberta oficialmente pela Presidente 
da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome de 
Talidomida - ABPST, Cláudia Marques Maximino, teve 
representantes das associações mundiais de vítimas 
da Talidomida de vários países, expondo o Panorama 
Mundial da Talidomida. O evento contou também com a 
presença do Dr. Joel Lastoria, representando o Comitê 
Assessor do PNCH, Ministério da Saúde. 

A Dra. Linamara Rizzo Battistella, Secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, repre-
sentando o Governador José Serra, afirmou que a luta 
pelos direitos das pessoas portadoras da síndrome de 
talidomida passa a ser também uma luta do Estado de 
São Paulo. “A ciência não tem limites, assim como a 
luta pelas pessoas com deficiência também não pode 
ter limite. Acredito que essa Conferência servirá como 
um divisor de águas”.

Segundo a Dra Izabel Maior, coordenadora da 
CORDE, o risco de acontecer novos casos é grande, 
devendo haver um eficaz controle no uso dessa droga, 
uma vez que a mesma é prescrita para pessoas com 
outras doenças, entre elas a hanseníase. “Não basta 
haver o recurso pecuniário. Mais que isso, o reconheci-
mento do governo com relação às pessoas atingidas e 
às suas famílias, que ainda são vítimas de preconceitos, 
o que dificulta a inclusão social”. Ela também lembra 
que existe um Projeto de Lei, de autoria do Senador 
Tião Viana, tramitando no Congresso Nacional, para 
que haja uma indenização por danos morais às vítimas 
da síndrome da talidomida. “É necessário se falar mais 
em investimentos humanos, não somente em gastos. 
Solicito ao MORHAN, na pessoa de Artur Custódio, 
que ajude nesta luta, justificando que os movimentos 
não podem ser estanques, mas unidos para o benefício 
de todos”.

A Dra. Lavinia Faccini comentou as falhas do governo 
com relação ao monitoramento na dispensação do medi-
camento, lembrando os casos de crianças nascidas com 
a síndrome em 2005 e 2006, onde não havia notificação 
às autoridades sanitárias.  

Artur Custódio iniciou sua fala apresentando as pes-
soas da Coordenação Estadual de São Paulo e núcleo 
Jabaquara, também presentes no evento. Traçou um 
panorama do MORHAN e reiterou que o Brasil lidera o 
ranking de pessoas atingidas pela hanseníase (40 mil 
casos novos a cada ano) e que existe um grande pro-
blema de determinação política para eliminar a doença. 
“O trabalho em parceria é necessário, pois os saberes 
são diferentes, mas todos importantes e é com essa 
idéia que o movimento trabalha”. O coordenador ainda 

lembrou que o MORHAN tem uma cultura de pressão 
política e uma das metas é que as pessoas atingidas 
pela hanseníase não fiquem com seqüelas. “Por esse 
motivo, o movimento entende que ainda não se pode 
abrir mão do uso da Talidomida, pois essa droga é extre-
mamente importante para que as pessoas não fiquem 
com seqüelas”. 

Ele também convidou a todos os presentes a en-
trarem na luta para que os governos se empenhem 
na pesquisa de novos medicamentos de substituam a 
talidomida de uma vez por todas. “O MORHAN tem 
defendido a manutenção da proibição da talidomida para 
mulheres em idade fértil, garantia de Pensão Especial e o 
aumento de pesquisas que desenvolvam medicamentos 
eficazes, lembrando que saúde e medicamentos não 
podem ser vistos como mercadorias. Neste processo, 
buscamos menos discriminação, mais amor e mais ética, 
para que possamos viver num mundo melhor”, finaliza. 

A Dra Linamara Battistella encerrou a Conferência 
afirmando que não poderia simplesmente agradecer 
a presença de todos. “É necessário mais iniciativa. É 
preciso que sejam identificadas tarefas para nortear 
a forma de como o Brasil deve atuar frente a este 
problema. É necessário garantir que as pessoas atin-
gidas pela hanseníase e por outras doenças não sejam 
prejudicadas; que sejam contempladas com novos 
medicamentos que minimizem as reações. Os membros 
do  MORHAN devem  levantar suas vozes diante das 
autoridades governamentais, para que se criem novas 
alternativas e finalmente exigir que a talidomida não 
seja mais utilizada”. 

Conferência Internacional de Talidomida

R

Cláudia Maximino (ABPST) e Artur Custódio
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MORHAN Mogi das Cruzes participa de 
ação comunitária em Suzano (SP)

MORHAN Rio Branco realiza 
conscientização no Terminal Urbano 

MORHAN Fortaleza encaminha proposta de parceria 

O núcleo MORHAN Mogi das Cruzes (SP) partici-
pou de uma integração Comunitária no último dia 29 de 
agosto, no espaço da Indústria NSK, na cidade de Su-
zano. Fruto de uma parceria com o SESI, a ação contou 
com distribuição de panfletos sobre sintomas e sinais 
da hanseníase. Cerca de 130 pessoas passaram pelo 
stand do Movimento, entre visitantes e funcionários.

ando continuidade à programação comemorativa 
dos 27 anos de fundação da entidade no Estado, o 
MORHAN/AC promoveu em 8 de setembro, um arras-
tão de conscientização no Terminal Urbano, localizado 
no centro de Rio Branco.

Durante a atividade, voluntários do MORHAN fa-
laram à população sobre o trabalho que o Movimento 
desenvolve no Estado, dando assistência a pacientes 
e ex-pacientes de hanseníase, além de combater 
o preconceito que ainda existe com portadores da 
enfermidade. “Também estamos orientando, com 
distribuição de panfletos, como se identifica uma man-
cha suspeita da doença. A proposta é fazermos essa 
campanha informativa para que cada vez mais saibam 
sobre a doença”, comenta Élson Dias, coordenador do 
MORHAN local.

Membros do MORHAN Fortaleza se reuniram, 
nos dias 13, 14 e 15 de outubro, com o Dr. Hélio 
Leitão, presidente da OAB-CE. Durante o encontro, 
foram encaminhadas demandas jurídicas, obser-
vadas pelos participantes da reunião, e acertado 
os detalhes da parceria, que deve ser formalizada 
entre as entidades até novembro. 

Karla Rocha (membro da LRA), Artur Corrêa 
(assessor técnico do MORHAN Nacional), Faustino 
Pinto (coordenador estadual do MORHAN CE), 
Gerlânia Soares (coordenadora do Programa de 
Hanseníase do Estado do Ceará) e Antônio Alves 
(coordenador do MORHAN Fortaleza) participaram 
da reunião.
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MORHAN Juazeiro (CE) promoveu, em 18 de 
setembro, uma grande caminhada com o tema “Todos 
Unidos por uma Cultura de Paz e não Violência”, 
que saiu do CIRÃO a sentido da Praça do Memorial 
Padre Cícero.

A caminhada percorreu as ruas centrais de Jua-
zeiro do Norte com apoio de um trio elétrico do Dr. 
Giovanne Sampaio, além de grupos de arte e dança, 
capoeira, ciclistas, skatistas, Fanfarra de Música 
Padre Cícero, Banda da Escola de 2º Grau Adauto 
Bezerra e Quadrilha Juá do Sertão. Várias  pessoas  
sairam com camisas brancas e adereços de paz em 
nome pelo fim da discriminação e preconceito con-
tras as pessoas atingidas pela Hanseníase.

Artur Custódio, coordenador Nacional do 
MORHAN; Gerlânia Martins, Coordenadora estadual 
do Programa de Combate a Hanseníase e Tubercu-
lose; Alice Cruz, cientista social e Faustino Pinto, 
Coordenador do MORHAN Juazeiro participam do 
“Hanseníase Diversão e Arte” que foi iniciado dia 16.

MORHAN Juazeiro promove caminhada 
pelo fim da discriminação 

O coordenador do MORHAN Acre Élson Dias e 
o Secretario de Comunicação do MORHAN Elenil 
de Souza estiveram, no último dia 28, na Faculdade 
da Amazônia Ocidental - FIRB/FAAO para um con-
versa com o Diretor da instituição Carlos Campos 
Correia. A reunião teve como objetivo firmar uma 
parceria entre as entidades.

O diretor se mostrou muito sensibilizado com 
a causa e adiantou que a parceria já está firmada. 
O intuito é que a FIRB possa oferecer às pessoas 
que foram atingidas pela hanseníase, atendimentos 
psicológicos e de advocacia, providenciados pelos 
acadêmicos da instituição de forma gratuita.

O coordenador do MORHAN Acre, Élson Dias, 
ressaltou a importância da criação desta parceria 
para o Movimento e da necessidade deste tipo de 
atendimento aos ex-portadores, além de citar como 
exemplo a parceria com a OAB-Acre e os resultados 
que a entidade já obteve. O secretario de comu-
nicação do MORHAN Elenil Silva de Souza (BILL) 
destacou que esta ação ajudaria muito no combate 
ao preconceito que os ex-pacientes ainda sofrem.

MORHAN Acre firma parceria com a FIRB/FAAO 



egundo a OMS, um dos maiores desafios no combate à hansení-
ase é o diagnóstico precoce. Por outro lado, é importante reduzir 

o estigma e a discriminação contra os pacientes e suas famílias, pois 
a hanseníase carrega um grande significado cultural que pode levar à 
vulnerabilidade na interação social e até mesmo dificultar o tratamento. 

Ao longo dos anos, iniciativas da sociedade civil e outros seto-
res aconteceram a partir de “caravanas”, que procuravam informar, 
conscientizar ou chamar a atenção sobre certos problemas sociais. 
Seguindo esse princípio, a Novartis Biociências S.A. e o Movimento 
de Reintegração dos Pacientes Atingidos pela Hanseníase (MORHAN) 
selam um compromisso para desenvolver o “Programa de Parceria para 
Diagnóstico e Tratamento da Hanseníase”. Quando o Programa foi ini-
ciado, contava como projeto de responsabilidade social da Federação 
Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma). A partir de 2009 
passa a ser conduzido pela Novartis Biociências S.A., em sua sede do 
Brasil. O Programa tem o apoio do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems) e tem como objetivo prestar auxílios 
às autoridades de saúde em diversos municípios do país.

As ações do Programa ocorrem através da utilização da Carreta da 
Saúde, equipada com cinco consultórios e um laboratório para exames 
de baciloscopia, ambientes climatizados, banheiro, palco com sistema 
de som, projetor multimídia com telão e elevador hidráulico para acesso 
de cadeirantes e idosos. A Carreta tem capacidade para atender aproxi-
madamente 15.000 pessoas/ano e agirá prioritariamente em municípios 
endêmicos, segundo o Ministério da Saúde. Na ocasião, haverá aten-
dimento, consultas e início do tratamento dos casos positivos, além de 
programas educacionais e esclarecimento das questões relacionadas à 
hanseníase. Haverá também atividades culturais para o entretenimento 
das populações locais. A Carreta correrá o país com o apoio do cantor 
Ney Matogrosso e outros artistas que apóiam o MORHAN.

O Projeto também envolve Agentes Comunitários de Saúde, que 
informam as comunidades sobre os principais sintomas da doença, 
observando principalmente os “contatos” (pessoas que convivem com 
portadores ou ex-portadores da doença). O objetivo é que a população 
mais ampla saiba identificar a hanseníase e procure os postos de saúde 
de suas cidades. Estudantes de medicina, odontologia, enfermagem e 
serviço social, bem como profissionais formados, serão convidados a 
participar como voluntários do Programa. Além de levar o atendimento 
a locais endêmicos que muitas vezes oferecem assistência médica de-
ficitária - quando pelo menos os médicos sabem identificar os sinais e 
sintomas da doença -, é uma forma de mobilizar gestores e profissionais 
de saúde para o problema.

Em 2008, quando a primeira versão do Caminhão da Saúde teve a 
parceria da Febrafarma, as principais ações foram focadas em cidades 
do Norte e Nordeste do país. Em apenas 11 dias, em Serra Pelada, por 
exemplo, foram diagnosticados 163 casos de hanseníase. Em União 
do Piauí, a ação da Carreta revelou em cinco dias 134 casos contra 19 
detectados e notificados pelo município em 2007. Em 167 dias úteis 
de ação, em 32 municípios, foram mais de 1.300 casos. Os resultados 
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comprovam a existência de bolsões ocultos e subnotificação. Quer dizer, 
se imaginava que não havia tão elevado índice da doença, enquanto o 
problema consistia em casos não descobertos até então.

Como parte do compromisso presente assumido entre as partes, 
o MORHAN deve prover à Novartis avaliações, análises, relatórios e 
informações sobre o desenvolvimento da ação, preencher o Mapa de 
Controle de Atendimentos em cada município. O Mapa será encami-
nhado, pelo responsável pela ação da Carreta em cada município, ao 
MORHAN e às autoridades sanitárias Municipais ou Estaduais. Entre 
as informações geradas, espera-se que constem os atendimentos de 
hanseníase, outros atendimentos, atividades culturais, imprensa e divul-
gação das dificuldades como modo de aperfeiçoamento do Programa. 
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Por dentro do Caminhão

Saiba como a carreta funciona

A Carreta da Saúde é um veículo de 20 metros de comprimento, 
2,45 metros de largura, 4,50 metros de altura. A unidade móvel 
possui cinco consultórios e um laboratório. 

Atividades nos consultórios: 

Consultório 1 e 2:
• Atenção aos usuários com afecções na pele;
• Exames de contatos de hanseníase;
• Encaminhamento dos casos de hanseníase, dos 
pacientes faltosos e em abandono às unidades de 
saúde locais para retomarem o tratamento.

Consultório 3:
• Atendimento de pacientes com 
sintomático respiratório.

Consultório 4: 
• Consultas de Pré-Natal.

Consultório 5:
• Sala de Imunização destinada à Vacinação 
contra Tétano, Difteria, Rubéola e Hepatite B.

Laboratório: 
• Recebimento de amostras de linfa, urina e 
escarro e coleta de amostras de sangue;
• Realização de Baciloscopia.
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mUniCÍPioS ContemPLadoS em 2009 

A estréia da Carreta se deu na sede da Novartis, no município de São 
Paulo, no dia 19 de agosto de 2009. Após a abertura, o caminhão passou 
pelos seguintes Estados da Federação e Municípios, nas datas indicadas:
 

2009

São Paulo
Taboão da Serra (SP) 20/08 a 23/08
Carapicuíba (SP) 24/08 a 29/08
Manutenção 30/08 a 04/09
Itapecerica da Serra (SP) 05/09 a 07/09
Guarujá (SP) 12/09 a 15/09

rio de Janeiro
Nova Iguaçu (RJ) 21/09 a 06/10
Angra dos Reis (RJ) 07/10 a 09/10
Volta Redonda (RJ) 16/10 a 20/10
Central do Brasil (RJ) 21/10
Manutenção 22/10 a 25/10

Bahia
Teixeira de Freitas (BA) 26/10 a 30/10
Eunápolis (BA) 03/11 a 06/11
São Sebastião do Passé (BA) 09/11 a 12/11

alagoas
Igreja Nova (AL) 18/11 a 20/11
Arapiraca (AL) 23/11 a 27/11
Jacaré dos Homens (AL) 30/11 a 02/12
Quebrangulo (AL) 03/12 a 05/12
Poços das Trincheiras (AL) 07/12 e 08/12
Santana do Ipanema (AL) 09/12 a 11/12
Delmiro Gouveia (AL) 15/12 a 17/12
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 Ministério da Saúde, com o apoio da Secretaria 
de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, 

realizou o Seminário Nacional de Urgência e Emer-
gência: “O olhar da gestão do trabalho”, que contou 
com a participação de trabalhadores, gestores e 
usuários dos serviços próprios, prestadores do SUS, 
Representantes da Mesa Nacional de Negociação 
Permanente do SUS e Conselheiros Nacionais de 
Saúde.

O evento, que foi realizado nos dias 17 e 18 de 
novembro de 2009 em Campo Grande -MS, também 
contou com o apoio da Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde – Departamento 
de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde e 
da Secretaria de Atenção a Saúde – Coordenação 
de Urgência e Emergência. O MORHAN participou 
através da Diretora do Colegiado e representante 
da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos – 
CIRH/CNS, Leda Vilarin.

O Seminário teve por objetivo discutir e buscar 
alternativas para enfrentar os principais problemas 
de Gestão do Trabalho daqueles que atuam no 
atendimento de urgência e emergência, móvel ou 
fixo, e no que diz respeito ao processo de trabalho, 
ao vínculo à saúde do trabalhador, visando propor 
ações para solução destas questões.   

Durante os dois dias, foi realizado um diagnóstico 
onde foram apontados problemas como precarização 
do trabalho, remuneração baixa do trabalhador além 
do alto nível de estresse. “São comuns acidentes 
com pérfuro cortantes, riscos biológicos, baixa re-
muneração, horário de trabalho muito prolongado, 
assédio moral, não disponibilização de equipamen-
tos de proteção individua l- EPI -, falta de intervalo 

O para descanso, alimentação inadequada e falta de 
espaço”, irforma Leda Vilarin.

Muitos trabalhadores do SAMU trabalham em 
esquema de hora extra, o que dificulta o planejamen-
to do trabalho. “Além disso, muitas vezes a equipe 
não dispõe de material minimamente necessário 
para salvar vidas. É preciso pensar em insumos, 
equipamentos, qualificação de profissionais para 
atenção às urgências, retaguarda adequada, salá-
rio digno, menor carga horária (trabalhadores em 
urgência e emergência já não conseguem raciocinar 
normalmente após seis horas de trabalho)”, disse.

Segundo Leda, o trabalhador necessita de educa-
ção continuada, limitação no número de atendimen-
to. “Para que melhore a demanda dos serviços de 
urgência e emergência, tanto móvel quanto o fixo, é 
necessário também uma melhora na atenção básica. 
Assim, a atenção primária a saúde é ordenadora de 
rede e coordenadora do cuidado, proporcionando 
melhor resolutividade”.

Sobre o seminário, a representante da Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos – CIRH/CNS 
afirma ainda ter percebido que a grande maioria 
dos participantes, trabalhadores em urgência e 
emergência, móvel (SAMU) e fixa (hospitais) eram 
profissionais bem intencionados, com persistência 
e com vontade de melhorar o atendimento. Mas 
ter a vida das pessoas em suas mãos - e muitas 
vezes sem o necessário para salvá-las - é um fator 
angustiante. “Espero que as soluções sejam toma-
das a curto prazo, antes que esses trabalhadores 
sejam esmagados pelo sistema de trabalho a que 
são submetidos. Tenho o direito de dizer isso, pois 
também sou vítima deste sistema rude de trabalho”.  

MORHAN participa do Seminário Nacional de 
Urgência e Emergência em Campo grande (MS)
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 Ordem dos Advogados do Acre e o MORHAN/
AC em parceira com o INSS realizaram na manhã 

do dia 2 de outubro, um reunião para esclarecer aos 
portadores da doença quais serão os seus direitos 
e como devem chegar até os órgãos para dispor do 
benefício.

O encontro aconteceu depois da formalização 
do convênio entre a OAB e o Morhan. O objetivo é 
que a OAB ofereça assistência jurídica gratuita aos 
portadores de hanseníase.

O coordenador do Morhan local, Elson Dias, decla-
rou que a parceria veio fortalecer a defesa dos direitos 
humanos. “Esse convênio é uma forma de articular as 
ações no sentido de amparar os interesses de defesa 

A dos direitos políticos, humanos, econômicos, sociais 
e de saúde para todos os portadores da hanseníase.

Mas para quem sofre na pele as discriminações e 
as dificuldades, as coisas não parecem tão fáceis e 
solucionáveis. “Nós encontramos muitas dificuldades 
na marcação de exames no INSS e principalmente o 
mau atendimento dos funcionários”, declarou a por-
tadora Maria Antonia.

Já o representante do INSS, José dos Santos 
Pereira, afirmou que o órgão fará tudo em favor dos 
portadores. “Nós faremos o que for possível para 
tentar minimizar o sofrimento e as dificuldades dos 
portadores de hanseníase quando se dirigirem àquele 
órgão, será feito” garantiu o servidor.

OAB e MORHAN Acre firmam parceria em 
benefício dos portadores de hanseníase 



m 14 de outubro de 1951, o Presidente Getulio 
Vargas, a Deputada Conceição da Costa Neves e o 

Deputado Ulisses Guimarães, junto com o Secretário 
do Tribunal Regional Eleitoral Ibsen da Costa Manso 
na época e Fernando Neves, assinaram a Lei 1430, 
que concedeu o direito ao voto aos portadores de 
hanseníase brasileiros.

Esta data ficou marcada e teve um significado 
bem mais que profundo na história da Democracia 
Brasileira, principalmente no Estado de São Paulo, 
onde existiam cinco colônias de isolamento. Pela pri-
meira vez, os internos dos Sanatórios levaram seus 
votos as cabines na mais perfeita ordem de profundo 
respeito e civismo.

Segundo os relatos dos internos mais antigos, o 
comparecimento às urnas foi de quase cem por cento. 
Por estes motivos citados, lembrar a data significa 
rever parte da história da deputada que, em 1944, foi 
a primeira mulher a entrar dentro de um leprosário na 
cidade de Sorocaba/SP, e a partir deste momento, 
sensibilizada com o que viu e ouviu, começou a traba-
lhar em favor prôl dos pacientes portadores do mal de 
Hansen. Quando foi eleita na Assembléia Legislativa 

E

O

de São Paulo, Conceição, em seus mandatos de 1946 
até 1970, abraçou a causa até encerrar a sua carreira 
política, deixando sua marca na história do Brasil.

Preconceito contra portadores de hanse-
níase será combatido por lei

Em breve, a hanseníase poderá ser tema de política 
estadual. A Assembléia Legislativa do Rio aprovou, em 
primeira discussão, em 03 de dezembro, o projeto de 
lei 1.764/08, do deputado Mário Marques (PSDB), 
que instituiu a Política Estadual de Educação Preventi-
va contra a Hanseníase e de Combate ao Preconceito. 

De acordo com o autor, os objetivos da política 
são reduzir a exclusão social sofrida pelos portadores 
da doença; estimular ações preventivas, terapêuticas 
e reabilitadoras; divulgar informações científicas e 
éticas em defesa dos portadores, e o incentivo à par-
ticipação da sociedade na prevenção à doença. “Para 
que nenhuma pessoa adoeça e fique incapacitada 
fisicamente pela hanseníase, é preciso envolver nessa 
luta todos os cidadãos deste país e principalmente em 
nosso estado”, defende o parlamentar.

Lei 1430 completa 58 anos da assinatura

ACONTECE 11

MORHAN de São Paulo, representado pela coor-
denação Estadual e Baixada Santista, participou do 

Seminário “A Tuberculose e os Direitos Sociais: Uma 
Visão Intersetorial para além dos Direitos do SUS”.  
O evento aconteceu na Câmara  Municipal  de São 
Paulo, no dia 29 de setembro, em comemoração ao 4º 
aniversário da rede.

A Rede Paulista de Controle Social da Tuberculo-
se, parceira do Movimento, se compõe de um grupo 
de pessoas e de organizações da sociedade civil que 
tem como objetivo dar visibilidade ao problema da 
tuberculose.  Para tal, a rede sensibiliza, mobiliza e 
capacita a sociedade civil organizada para exigência 
ao direito à prevenção, ao diagnóstico e tratamento 
supervisionado, exercendo o controle social sobre os 
recursos e as políticas públicas de controle da doença.

A contribuição da rede para emancipação e auto-
nomia dos vários espaços de participação da rede é o 
que garante a trajetória de conquistas  da rede nestes 
quatro anos de existência.

MORHAN participa do 4º aniversário da Rede 
Paulista de Controle Social da Tuberculose 
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Contas para doações: Banco do Brasil – Ag.0093-0 – C/C. 25836-9 ou Banco Itaú – Ag.0408 – C/C. 51.246-5

Dúvidas sobre a hanseníase, denúncias e outras informações: Telenhansen® 08000 26 2001

As alunas do curso de Publicidade e Propagan-
da da FAE (Curitiba), Letícia Strieder e Sandra 
Mendes, conquistaram o primeiro lugar nacional na 
modalidade Fotonovela, com a peça “Hanseníase: 
uma história de superação”, no XXXII Congresso 
Nacional da Intercom. A premiação aconteceu no 
dia 7 de setembro, durante a Expocom – exposição 
e premiação dos melhores trabalhos realizados por 
estudantes de graduação da área de comunicação.

Nesta edição da Expocom foram inscritos mais 
de mil trabalhos. O objetivo da mostra é estimu-
lar o desenvolvimento da pesquisa experimental e 
incentivar inovações técnicas e estéticas na área.

Sobre a intercom

Principal evento de comunicação do país, o 
Congresso da Intercom é considerado o maior en-
contro de pesquisadores e alunos de comunicação 
da América Latina. Além de exibir os avanços do 
pensamento e das pesquisas no campo da co-
municação, o evento apresenta anualmente uma 
programação que contempla variados segmentos 
acadêmicos e profissionais. 

A entidade responsável pelo congresso é a So-
ciedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação (Intercom), associação científica, 
sem fins lucrativos, integrada às redes internacio-
nais de ciências da comunicação.

O MORHAN Nacional agradece aos ar-
tistas e voluntários que participaram da ação 
“Celebração da Saúde contra a hanseníase”, 
realizada no dia 21 de outubro, na Central do 
Brasil (RJ). Em especial, Ney Matogrosso, 
Wanderley Cardoso, Da Gama e Geraldo Aze-
vedo. Nosso sincero “obrigado” pela força de 
sempre em nossas iniciativas!

Projeto fotográfico sobre 
hanseníase é premiado em 
evento de Comunicação

Artistas & Voluntários: 
Agradecimento especial


