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TAVARES DE MACEDO RECEBE EMBAIXADOR DA OMS
PARA ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE
uito se engana quem acredita que a Medicina e a Genética são ciências duras, restritas a laboratórios de pesquisa e investigações para produção de vacinas e medicamentos. São Ciências
da Vida, que têm, também, a missão de redescobrir histórias, revelar identidades e contribuir para o
resgate da cidadania e dos direitos humanos de pessoas que tiveram suas vidas – e a própria árvore genealógica – abaladas em consequência de episódios traumatizantes, de cunho político ou mesmo militar.
Este ano, nós do Instituto Nacional de Genética Médica e Populacional (Inagemp), comemoramos a
possibilidade de concretizar essa missão humanista da Genética junto ao Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), por meio do Programa Reencontros, para identificação, a partir de exame de DNA, de familiares que foram separados durante o isolamento compulsório
dos pacientes com hanseníase. Acreditamos que a confirmação genética de laços de parentesco é um
passo importante para a reconstituição de histórias de vida, de famílias inteiras, separadas por uma
política de estado inconcebível.
É uma iniciativa inovadora no Brasil, inspirada na experiência das Avós da Praça de Maio, da Argentina, que vêm trabalhando sob esta mesma perspectiva para reunir famílias que foram violentamente
separadas durante o regime militar que tomou conta do país entre 1976 e 1983. As Avós da Praça de
Maio estimam que 500 bebês tenham sido separados de seus pais, presos políticos, e entregues compulsoriamente para a doção por militares. Lutando pela verdade e pela justiça, as Abuelas, como são
carinhosamente chamadas pelo povo argentino, já conseguiram desvendar a identidade de cerca de
cem pessoas vítimas deste episódio de alienação parental.
Aqui no Brasil, o nosso desafio é maior. A perseguição do Estado às pessoas com hanseníase e o
seu confinamento nos antigos hospitais-colônia perdurou por quase um século, oficialmente entre as
décadas de 1940 e 1980. Estimativas recentes indicam a existência de 20 mil filhos que foram separados de seus pais neste período. Há muito trabalho pela frente. Mas, com a certeza de que cada caso
desvendado é uma vitória, seguimos, Morhan e Inagemp, aplicando a Genética e a solidariedade em prol
da cidadania e dos direitos humanos.
Lavinia Schüler Faccini
Geneticista voluntária do Morhan, coordenadora do Programa Reencontros
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Yohei Sasakawa, que apoia luta pela indenização dos filhos que foram separados
dos pais, visitou o Hospital Estadual Tavares de Macedo, no Rio de Janeiro
Centenas de pessoas que foram separadas de
seus pais ao nascer, durante a fase do isolamento
compulsório dos pacientes com hanseníase, estiveram reunidas em novembro no Hospital Estadual Tavares de Macedo, no Rio de Janeiro, para
receber o embaixador da Organização Mundial
da Saúde (OMS) para eliminação da hanseníase,
o japonês Yohei Sasakawa. Durante o encontro emocionante, Sasakawa ouviu depoimentos,
conversou com voluntários do Morhan, conheceu o Programa Reencontros, para identificação
de parentes por meio de exame
de DNA, e se comprometeu a fortalecer, junto à presidenta Dilma
Rousseff, a mobilização política
para indenização das famílias separadas pelo maior episódio de alienação parental da História do Brasil.
Sasakawa é uma das principais
lideranças mundiais envolvidas no
enfrentamento da hanseníase e
na garantia dos direitos humanos
das pessoas atingidas pela doença.
Entre a década de 1980, quando o tratamento da hanseníase
foi estabelecido, e os anos 2000,
a Fundação Nippon, sediada em
Tóquio e presidida por Sasakawa,
distribuiu medicamentos gratuitamente para diversos países. O embaixador da OMS para eliminação da hanseníase também teve papel fundamental para chamar a atenção da comunidade
internacional para a urgência em indenizar as pessoas que foram segregadas nas antigas colônias.
“O Japão foi o primeiro país do mundo a indenizar as pessoas segregadas pela hanseníase
e o Brasil foi o segundo, seguindo a experiência
japonesa. Lá não há a reivindicação pela indenização dos filhos que foram separados dos pais,
porque as mulheres com hanseníase eram obriga-

das a abortar. Mas Sasakawa reconhece e valoriza
a nossa luta para que o Brasil seja o primeiro país
do mundo a conceder medidas reparatórias às vítimas desse grave episódio de alienação parental”,
informa o coordenador nacional do Morhan, o conselheiro nacional de saúde, Artur Custódio.
A extensão das ações de reparação e indenização concedidas às pessoas segregadas também
aos seus filhos é recomendação da ONU, do Conselho Nacional de Saúde e uma prioridade para o
Morhan. “Já conquistamos o apoio da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e
de defensorias públicas e assembleias legislativas do Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais, Espírito Santo, Goiás,
Pernambuco, Acre e Ceará.
Ainda este ano, audiências públicas sobre a indenização dos
filhos separados de seus pais
pelo isolamento compulsório
dos pacientes com hanseníase
acontecem em Santa Catarina,
Pará e Piauí. O apoio de Sasakawa valor simbólico e força
política e será estratégico para
garantir os direitos humanos
das pessoas atingidas pela
hanseníase”, avalia Artur.
Após o evento no Hospital Estadual Tavares de
Macedo, em Itaboraí, Sasakawa visitou o município de Rio Bonito, também no Estado do Rio de
Janeiro, para conhecer a campanha de prevenção
e diagnóstico da hanseníase promovida pela Carretinha da Saúde. A iniciativa é desenvolvida pelo
Morhan, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro (Cosems-RJ), a empresa EBX e a ONG
RIOSOLIDARIO, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O apoio de Sasakawa valor simbólico e força política e será estratégico para garantir
os direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase”,
Artur Custódio, coordenador nacional do Morhan
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Um passeio pelos Núcleos
Criado Núcleo Morhan RN
O Núcleo Morhan Rio Grande do Norte passou a integrar o movimento nacional pela reintegração das pessoas com hanseníase em
outubro. Lançado durante a 2ª Reunião dos Filhos Separados pelo
Isolamento Compulsório de Pacientes com Hanseníase do Estado
do Rio Grande do Norte, realizada no Educandário Osvaldo Cruz, o
grupo será fundamental para fortalecer a articulação local e mobilizar a sociedade potiguar em torno da defesa dos direitos humanos
dos portadores da doença, ex-pacientes e seus familiares. O evento
também marcou a adesão do Estado ao Programa Reencontros, para
identificação genética, por meio de exame de DNA, de familiares
que foram separados durante a fase do isolamento compulsório dos
pacientes com hanseníase.
Ações educativas em Pernambuco
O “Dia do Espelho”, promovido pelo Núcleo Morhan Pernambuco, é uma ação de conscientização sobre os sinais e sintomas da
hanseníase, que visa à sensibilização da população para a prevenção
e o diagnóstico precoce da doença. Neste segundo semestre, foram
realizadas cinco sessões do “Dia do Espelho”, nos PSF Santana, Bianor Teodósio, Sítio Wanderley, Morro da Conceição e Clube dos
Delegados. Outras iniciativas foram realizadas no Estado, como a
ação porta em porta, promovida por voluntários do Morhan e pela
equipe do realizada pela equipe do PSF do Alto do Capitão, que mobilizaram a população para uma vista à Capela Nossa Senhora do
Rosário, para exame dermatológico gratuito. Além disso, palestras
sobre o tema foram ministradas na Faculdade Joaquim Nabuco e na
Escola Universidade do Saber.
Atividades lúdicas em Mogi das Cruzes
O Núcleo Morhan Mogi das Cruzes vem apostando em abordagens lúdicas para difundir informações sobre hanseníase e promover
a prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Em agosto, duas
sessões da peça de teatro “As tristes árvores do dr. Arnaldo” mobilizaram 600 pessoas, que compareceram ao Teatro Vasques para
assistir ao espetáculo sobre hanseníase. Também foram realizadas
a 2ª Feira de Qualidade de Vida, na Escola Paulo Ferrari MassaruJundiapeba, em parceria com o Lions Club de Mogi das Cruzes; a
2ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, a convite da
Prefeitura de Mogi das Cruzes; ações de integração comunitária cm
a Prefeitura de Salesópolis.

Encontro Estadual em Minas Gerais
Voluntários do Morhan dos núcleos de Betim, Bambuí, Ubá e Belo Horizonte, em Minas Gerais, além de convidados do Hospital
Estadual Tavares de Macedo, no Rio de Janeiro, estiveram reunidos em Betim no dia 23
de julho, durante o 2º Encontro Estadual do
Morhan Minas Gerais, realizado no Centro
Educacional Paulo Freire. Além do compartilhamento de experiências, o evento foi oportunidade de traçar um plano de ação para a
atuação do Morhan no Estado e para eleger a
nova coordenação do núcleo. Dentre as principais orientações do plano de ação, destaca-se o fortalecimento da mobilização pelo
reconhecimento dos direitos das pessoas que
foram separadas de seus familiares durante a
fase do isolamento compulsório de pacientes
com hanseníase. O grupo também se comprometeu a defender o cumprimento da lei
federal 11.520, de 2007, pelas três esferas
de governo e a atuar em parceria com as entidades sindicais e demais movimentos sociais para tornar o
controle da hanseníase uma prioridade para as políticas públicas de saúde. A coordenação eleita para o
Núcleo Estadual do Morhan em Minas Gerais é composta por Thiago Flores (Coordenador/Betim), Valmir
Donizeth (Vice Coordenador/Bambuí), Getulio Moraes (Secretário Geral/Betim) Eni Carajá (Secretario
adjunto/Betim), Carlos Carajá (Tesoureiro/Belo Horizonte), Sebastião Manoel (Tesoureiro Adjunto/Ubá),
Cordovil Souza, Vila (Secretario de Comunicação/Betim) e José Roberto Oliveira (Secretário de comunicação Adjunto/Betim). Também foram eleitos os conselheiros fiscais titulares Marcos Antonio da Silva
(Belo Horizonte), Vera Lucia de Souza (Belo Horizonte) e Maria de Fátima Freitas (Betim) e os suplentes
José Augusto da Silva (Betim), Geni Leite de Oliveira (Três Corações) e Girlane Henrique Silva (Belo
Horizonte).
Direitos humanos no Acre
Representantes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República estiveram reunidos com voluntários do Morhan Acre, em
setembro, para o levantamento de documentação sobre a separação
de famílias durante a fase do isolamento compulsório das pessoas com
hanseníase. Após a reunião, realizada na Fundação Alfredo da Mata, a
comitiva seguiu para a Colônia Antônio Aleixo. “A busca de documentos
que comprovem que estas pessoas foram separadas de seus familiares
pelo isolamento compulsório de pacientes com hanseníase é fundamental para garantir os direitos assegurados pela lei federal 11.520, de
2007, e para fortalecer a luta pela extensão das medidas reparatórias
aos filhos”, defende o coordenador nacional do Morhan, Artur Custódio.
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EXAME GENÉTICO AJUDARÁ A ENCONTRAR
FAMILIARES SEPARADOS PELA HANSENÍASE

A busca pelo reencontro de parentes que foram
separados durante o isolamento compulsório das
pessoas com hanseníase começa com a investigação do histórico familiar e dos documentos dos
voluntários do Programa Reencontros. “Quando
há a indicação de um possível laço de parentesco, o exame de DNA é realizado para confirmar a
suspeita. Todas as amostras de saliva, que contêm
os dados genéticos dos voluntários do Programa
Reencontros, estão sob a guarda do Inagemp, que
montará um banco de DNA. O objetivo é preservar
todo esse material para que no futuro, quando tivermos mais amostras coletadas, mais e mais familiares possam ser identificados”, informa Artur.
Além de reunir famílias que foram separadas
e contribuir para o resgate da identidade dessas
pessoas, o Programa Reencontros vai fortalecer
a luta pela indenização dos cidadãos brasileiros
que foram segregados nos antigos leprosários,
durante a fase do isolamento compulsório dos pacientes com hanseníase. “Os resultados dos exames de DNA poderão confirmar a história de vida
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de pessoas que não têm mais documentos. Esse
é um importante passo também para a extensão
das medidas reparatórias concedidas às pessoas
que foram retiradas do convívio social também aos
seus filhos, submetidos à adoção”, completa Artur.
Desde o seu lançamento, o Programa Reencontros já promoveu a coleta de amostras de saliva em oito Estados brasileiros. “As coletas são
realizadas durante os Encontrões dos Filhos Separados, quando temos a oportunidade de reunir
muitas pessoas que buscam suas famílias. Este
ano, conseguimos atender os Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco,
Acre, Pará, Piauí e Santa Catarina. A expectativa
é que em 2012 outros locais sejam contemplados,
de modo a beneficiar o maior número de pessoas”,
adianta o coordenador nacional do Morhan. Interessados em participar do Programa Reencontros
devem se cadastrar junto ao Morhan, por meio do
Telehansen (0800 026 2001).

Lançamento na Fiocruz

Programa Reencontros realizará exames de DNA
para identificar familiares separados pelo isolamento
de pacientes com hanseníase
luta de 20 mil brasileiros pelo reencontro
de mães, pais e irmãos separados de suas
famílias pelo isolamento compulsório de pacientes
com hanseníase ganha mais um aliado: a genética. Lançado em agosto, o Programa Reencontros
promoverá a identificação genética, por meio de
exame de DNA, de possíveis parentes. A iniciativa é fruto de parceria do Morhan com o Instituto
Nacional de Genética Médica Populacional (Inagemp) e a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República.
A geneticista Lavínia Schuler Faccini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
que integra o Inagemp, explica que o exame de
DNA será feito a partir de amostras de saliva. “A
coleta de saliva não é invasiva, como a de sangue,
e por isso facilita o manejo clínico. Para contem-

plar todo o território nacional, o Programa Reencontros utilizará um recipiente capaz de preservar
a amostra por tempo suficiente para o transporte
até o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, onde
análises moleculares serão realizadas, em um processo que pode levar até quinze dias”, esclarece
a especialista.
“O Inagemp é um dos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCT) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), composto por pesquisadores do Hospital
das Clínicas de Porto Alegre; do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz); da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ); da Universidade de São Paulo (USP) e
da Universidade do Rio Grande do Sul (URGS)”,
apresenta Lavínia.

O Programa Reencontros foi lançado dia 23 de
agosto de 2011 na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que contou com
a participação de representantes e voluntários do
Morhan e de pesquisadores do Inagemp. Durante o
lançamento da iniciativa, Maria Teresa da Silva Santos Oliveira e Marisa Ferreira dos Santos, nascidas
em hospitais-colônias, assinaram o primeiro termo de
adesão à iniciativa, que autoriza a coleta de amostras
de saliva para o exame de DNA.
Teresa e Marisa são duas dos milhares de brasileiros
que, quando crianças, foram separados de suas mães e entregues à adoção. Somente após a morte de
seus pais adotivos, Teresa conheceu a sua origem e começou a investigar a instituição onde nasceu. “Descobri que, até os quatro meses de idade, vivi em um antigo hospital-colônia, com o nome de Maura Regina. Também encontrei diversas cartas de minha mãe biológica, em busca de meu paradeiro”, conta Teresa.
A partir do caso de Teresa, o Morhan iniciou um trabalho de cadastro de filhos separados dos pais.
Quando o nome Marisa Ferreira dos Santos foi cadastrado, a equipe do Morhan percebeu que ela tinha
nascido no mesmo hospital-colônia que Teresa – e que suas mães tinham o mesmo nome. Agora, o exame
de DNA comprovará as pistas que indicam o parentesco entre as duas.
Moradora da Colônia de Curupaiti, no Rio de Janeiro, Rita de Cássia também participará do Programa
Reencontros. Ela recebeu o diagnóstico de hanseníase na década de 1970, quando estava grávida, e teve
a filha Giovanna entregue à adoção. “Eu consegui que meus pais adotassem a Giovanna. Os avós criaram
a neta e conseguimos manter a família unida. Mas até hoje lutamos para que a Justiça reconheça”, conta
Rita de Cássia.
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Inspiração veio da Argentina
Inédito no Brasil, o Programa Reencontros é inspirado na história das Avós da Praça de Maio, da Argentina, que também utilizaram exames genéticos para
reencontrar seus netos, filhos de cidadãos desaparecidos durante a ditadura militar. “A história de alienação
parental vivida pelos argentinos é parecida com a nossa. Lá, os filhos dos militantes políticos foram adotados pelos militares que instalaram o regime ditatorial
e cresceram sem conhecer a verdadeira identidade.
Hoje, centenas de netos já foram encontrados por suas
avós. Esse é o resultado que esperamos para o Brasil”, relata o coordenador nacional do Morhan.
Em março de 1976, o governo da Argentina sofre
um golpe militar. Até 1983 os militares assassinaram
mais de 30 mil civis e submeteram pessoas à privação
de liberdade e tortura, incluindo centenas de crianças
raptadas com seus pais ou nascidas em centros de detenção clandestinos, onde as meninas grávidas foram
levadas. Estima-se que 500 bebês tenham sido apropriados ilegalmente na época da ditadura. Muitos deles
nasceram em maternidades clandestinas improvisadas
para serem entregues a outras famílias, geralmente de
militares ou relacionadas a eles. Mais de cem netos já
foram identificados pelas Avós da Praça de Maio e reintegrados a suas famílias.
As crianças roubadas como “despojos de guerra”,
foram registrados como filhos próprios por membros
das forças de repressão, deixados em qualquer lugar,
vendidos ou abandonados em instituições como seres
sem nome. Dessa forma, fizeram-lhes desaparecer ao
cancelar sua identidade, privando-os de viver com sua
família legítima, de todos os seus direitos e liberdade.
Por meio de seu banco de dados genéticos, criado em 1987, as Avós da Praça de Maio localizaram
mais de 100 dos cerca 500 bebês que teriam sido sequestrados na ditadura argentina. Eles comprovaram
quem eram seus verdadeiros pais por meio de exames
de DNA. A iniciativa, que permite a reconstrução da
identidade das vítimas da ditadura, foi premiada pela
Unesco (Organização da ONU para Educação, Ciência e Cultura) com a entrega da edição de 2010 do
prêmio Félix Houphouet-Boigny pela Busca da Paz. A
experiência é apontada como exemplo por entidades
de direitos humanos do mundo todo.

UNIDOS E FORTALECIDOS
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Mobilização de filhos que foram separados dos pais
pelo isolamento compulsório dos pacientes com
hanseníase ganha força em todo o país
io de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do
Norte, Paraná, Pará, Acre. Em todo o país,
milhares de pessoas que buscam seus familiares,
de quem foram separados durante o isolamento
compulsório das pessoas com hanseníase, vêm se
dedicando ao fortalecimento da mobilização para
indenização das vítimas do maior episódio de alienação parental da História do Brasil. São passeatas, encontrões, abaixo assinados, que buscam chamar atenção para o tema e sensibilizar a
sociedade para a importância de estender as medidas reparatórias concedias às pessoas segregadas nas antigas colônias também aos seus filhos.
Como parte da mobilização nacional, o Assinão
da Praça da Sé, realizado dia 30 de setembro,
em São Paulo, reuniu centenas de voluntários do
Morhan em frente ao Marco Zero da cidade. A
iniciativa recolheu assinaturas em apoio à causa
dos filhos separados, que reivindicam reparações
pelos danos causados pela política de isolamento
compulsório praticada pelo Estado brasileiro até
a década de 1980. O evento também foi oportunidade para compartilhar com a população as
histórias de filhos e filhas que viveram esta realidade e difundir informações sobre a prevenção e
o tratamento da hanseníase. “É uma experiência
maravilhosa ir para a praça pública e contar nossas
histórias, pedindo às pessoas que por ali passam
que assinem as listas em apoio à nossa causa”,
relata emocionada a coordenadora do Morhan Barueri, Teresa Oliveira.
Como um desdobramento da iniciativa, o Primeiro Abração do Estado de São Paulo, realizado dia
12 de outubro na Associação Santa Terezinha, em
Carapicuíba, reuniu 800 pessoas que foram separadas de seus pais durante a fase do isolamento
compulsório dos pacientes com hanseníase. Durante o evento, a Carretinha da Saúde, unidade

móvel para o diagnóstico imediato da hanseníase,
promoveu atividades de conscientização sobre o
tema, abordando os aspectos clínicos e questões
sociais que envolvem a doença.
“No passado, a Associação Santa Terezinha
deixou marcas eternas nos filhos que foram separados dos pais por conta do isolamento compulsório das pessoas com hanseníase. Agora, é
justamente esta separação o que nos une, firmes
e determinados no objetivo de reunir os familiares
separados, promover a cidadania, enfrentar o preconceito e reivindicar os nossos direitos junto ao
Governo Federal”, aponta Teresa.
Outubro também foi um mês especial para o
Rio Grande do Norte, que formalizou o seu Núcleo
Estadual do Morhan, durante a 2ª Reunião dos
Filhos Separados pelo Isolamento Compulsório
de Pacientes com Hanseníase do Estado, e para
o Pará, que reuniu mais de 200 pessoas durante
o 1º Encontrão Estadual dos Filhos Separados

pela Hanseníase do Estado. Realizado na Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no
Centro de Marituba, o evento incluiu a exibição
de vídeos, seguidos de debates sobre a questão
do isolamento compulsório. “O Encontrão proporcionou também a avaliação dos serviços de saúde
do Pará e o encaminhamento de propostas aos
órgãos competentes”, completa o coordenador
nacional do Morhan, o conselheiro nacional de
saúde Artur Custódio.
Os eventos de mobilização social também foram oportunidade para o cadastro de voluntários
no Programa Reencontros, para a identificação
genética, por meio de exame de DNA, de familiares
que foram separados durante a fase do isolamento compulsório das pessoas com hanseníase. Ao
lado do Morhan, representantes do Instituto Nacional de Genética Médica Populacional (Inagemp),
responsável pelas análises clínicas, percorreram
o país para esclarecer sobre a iniciativa e coletar
amostras de saliva para realização do exame.

“É uma experiência maravilhosa ir para a praça pública e contar nossas histórias, pedindo às pessoas
que por ali passam que assinem as listas em apoio à nossa causa”,
Teresa Oliveira, coordenadora do Morhan Barueri
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GENÉTICA EM DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS
Experiência argentina para reencontro de familiares inspira programa
inédito no Brasil para identificação de parentes separados pelo
isolamento compulsório de pessoas com hanseníase

I

nspirado na experiência das Avós da Praça
de Maio, que realizam exames genéticos
para reencontrar seus netos, filhos de cidadãos
desaparecidos durante a ditadura militar da Argentina, o Programa Reencontros, fruto de parceira do Morhan com o Instituto Nacional de
Genética Médica e Populacional (Inagemp) e a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, busca contribuir para a identificação, por meio de exames de DNA, de laços de
parentesco que podem ter se perdido ao longo
dos anos, durante o isolamento compulsório de
pessoas com hanseníase.
Membro da equipe de geneticistas que participa da iniciativa das Avós da Praça de Maio
desde 1982, o médico e ativista social Victor
Penchaszadeh já ajudou a identificar mais de
cem pessoas que, quando recém-nascidas, foram apropriadas de forma indevida por militares
argentinos. Penchaszadeh, que também está
comprometido com a identificação de crianças e
jovens desaparecidos durante a guerra civil de

El Salvador, que perdurou no país entre 1980
e 1992, é presidente para a América Latina e
Caribe da Rede de Bioética da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) e membro de organizações
de referência na área, como o Painel de Especialistas em Genética Humana da Organização
Mundial da Saúde (OMS), a Sociedade Argentina de Pediatria e a Associação Latinoamericana
de Medicina Social.
Em entrevista ao Jornal do Morhan, o médico
e ativista social conta como a genética pode contribuir para reconstruir histórias de vida desfeitas por políticas de alienação parental, como as
praticadas no Brasil, na fase do isolamento compulsório de pacientes com hanseníase, e na Argentina, durante a ditadura militar. “Acredito que
a iniciativa brasileira de reencontrar parentes
que foram separados durante o isolamento compulsório de pacientes com hanseníase também
contribuirá, senão para tornar o passado menos
doloroso, para construir um futuro mais esperançoso”, aposta.

justiça de que se valeram os apropriadores das crianças, a lentidão dos processos judiciários, as
múltiplas oportunidades perdidas e o próprio passar dos anos. As questões judiciais, psicológicas,
humanas e sociais do processo de identificação de familiares se mostraram muito mais complexas
que os aspectos genéticos que envolvem o trabalho. E é neste terreno delicado que hoje se movem
os grupos sociais e técnicos que buscam fazer prevalecer o direito à identidade das pessoas desapropriadas de suas famílias – como fazem, a partir de agora, o Morhan e o Inagemp.
Durante este processo, a localização e identificação de centenas de crianças apropriadas indevidamente pelos militares, hoje já jovens adultos, foi possível graças a conjunção de numerosos fatores
sociais, políticos, éticos e científicos. Dois desses fatores foram imprescindíveis. Em primeiro lugar, a
coragem, a força, a perseverança, a inteligência e o sentido profundo de família, ética e justiça das Avós
da Praça de Maio. Em segundo, o desenvolvimento impressionante da genética e sua aplicação para a
identificação das crianças – requisito indispensável para a recuperação de sua verdadeira identidade.
Como a genética pode contribuir para a reparação de violações aos direitos humanos,
especialmente em casos de alienação parental?

N

ão há dúvidas de que as Avós da Praça de Maio deram ao conhecimento científico e à genética
uma oportunidade única: a de se redimir perante a sociedade. Efetivamente, a genética teve
uma triste história no século passado, pois esteve associada ao racismo, à discriminação, à violação
de direitos reprodutivos, em nome da “eugenia” e de genocídios. Pois bem, graças à grande oportunidade propiciada pelas Abuelas, a genética pôde colocar-se ao lado dos direitos humanos e possibilitar a efetivação do direito à identidade e a reparação da grave violação da apropriação de crianças.
Essa experiência demonstra a fragilidade do determinismo biológico e do reducionismo genético, que
consideram o ser humano uma “máquina biológica”, em que o desenvolvimento da personalidade, do
caráter e das motivações psicossociais seria motivado mais pelos genes, células e proteínas que pelo
meio ambiente e o desenvolvimento humano.
As Abuelas fazem justiça ao conceito de que o desenvolvimento humano é o resultado de interações complexas entre o genoma e o meio ambiente. Assim como não existem “genes de criminosos”,
tão pouco há genes responsáveis pelas mais sublimes características humanas, como o sentido de
solidariedade e a ânsia por justiça. Assim como a genética foi fundamental para que centenas de
crianças apropriadas recuperassem sua identidade, sua história e seus direitos, é preciso reconhecer
que a identidade genética não é onipotente, mas interage com as identidades psicológica, cultural,
histórica e social do ser humano, compondo de forma dinâmica, ao longo da vida, o que entendemos
como identidade integral.

Como é feita a mobilização das Avós da Praça de Maio?

A

s Avós da Praça de Maio e geneticistas de diversos países vem trabalhando em conjunto há
muitos anos para desenvolver, pela primeira vez no mundo, o já lendário “índice de abuelismo”,
para comprovar as relações de parentesco. Esses esforços tiveram início em plena ditadura militar e,
com a conquista de visibilidade pelas Avós da Praça de Maio, ganhou o mundo e o apoio de cientistas
nacionais e estrangeiros. A formulação do “índice de abuelismo” rendeu seu primeiro fruto em 1984,
com a identificação de Paula Logares.
Posteriormente, o progresso científico permitiu o aperfeiçoamento das técnicas de identificação
genética por meio de análise de DNA, facilitando enormemente a tarefa de identificar as crianças
localizadas. Desde então, os problemas que tiveram de ser superados para fazer cumprir os princípios de justiça e do direito à identidade foram mais de ordem político-administrativa do que de ordem
técnico-científica. Efetivamente, as modernas técnicas de DNA solucionaram as ambiguidades das
análises anteriores e trouxeram à tona outros problemas: as mil e uma maneiras de evadir-se da

“Não há dúvidas de que as Avós da Praça de Maio deram ao conhecimento científico e à genética uma oportunidade única:
a de se redimir perante a sociedade”.
“É preciso reconhecer que a identidade genética não é onipotente, mas interage com as identidades psicológica, cultural,
histórica e social do ser humano, compondo de forma dinâmica, ao longo da vida, o que entendemos como identidade integral”.

12 NOTAS

CONTROLE DA HANSENÍASE EM DEBATE

As estratégias nacionais para o enfrentamento da hanseníase foram tema de debate, em Brasília, durante o Encontro para
Avaliação do Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase, realizado em agosto. A iniciativa reuniu especialistas na área,
representantes do governo e de organizações da sociedade civil para avaliar os avanços conquistados até o momento e discutir
a implementação de novas medidas para o controle da doença – que apesar de ter cura e de o tratamento estar disponível
no SUS, ainda atinge milhares de brasileiros. Durante o evento, o coordenador nacional do Morhan, Artur Custódio, levantou
questões importantes, como a equidade no acesso ao tratamento, o enfrentamento do preconceito e a indenização das famílias
separadas pelo isolamento compulsório, vigente no país até a década de 1980. A iniciativa também recebeu o cantor Ney Matogrosso, voluntário do Morhan e ativista da causa.

DEGASE CONTRA A HANSENÍASE
A Carretinha da Saúde, unidade móvel para diagnóstico imediato da hanseníase, esteve no Departamento Geral de Ações
Socioeducativas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (Degase), na unidade Ilha do Governador, em agosto. A
ação promoveu o diagnóstico da hanseníase entre os detentos e o encaminhamento dos pacientes ao tratamento, além da difusão
de informações sobre medidas de higiene e prevenção de doenças. A iniciativa contou com a participação de médicos, assistentes
sociais e de artistas que apresentaram uma peça de teatro sobre os sintomas da hanseníase e da tuberculose. “Difundir informações sobre a identificação da hanseníase em casas de detenção e sensibilizar as pessoas que trabalham nestas instituições é
estratégico, pois estes profissionais têm papel central no controle da doença no sistema prisional. O preso dificilmente buscará o
tratamento para a hanseníase espontaneamente”, aponta o coordenador nacional do Morhan, Artur Custódio

CARRETINHA DA SAÚDE CHEGA ÀS UPPS
A Carretinha da Saúde, unidade móvel para diagnóstico imediato da hanseníase, percorreu, entre setembro e dezembro de
2011, mais de 15 comunidades do Rio de Janeiro onde estão implantadas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). A ação buscou contribuir para a reintegração das comunidades pacificadas à cidade, por meio de ações sociais de promoção da saúde e da
cidadania. A iniciativa teve início na UPP do Turano, que abrange oito comunidades da região da Tijuca - Chacrinha, Matinha, 117,
Liberdade, Pedacinho do Céu, Paula Ramos, Rodo e Sumaré -, e atende cerca de 18 mil moradores. Também foram contempladas
as UPPs Chapéu Mangueira-Babilônia, Tabajaras, Pavão-Pavãozinho-Cantagalo e Santa Marta.

CULTURA EM ITABORAÍ
Dia 03 de setembro foi um sábado de festa em Itaboraí. Em parceria com o Morhan, a ONG RIOSOLIDÁRIO e a Central
Cultura Urbana, o Hospital Estadual Tavares de Macedo inaugurou o Núcleo Cultura Urbana Tavares de Macedo. O objetivo da
iniciativa é oferecer, gratuitamente, cursos e oficinas culturais para os moradores de Itaboraí e região, promovendo sua integração
com o espaço do Tavares de Macedo. A Central Cultura Urbana tem como meta descobrir talentos e formar profissionais para o
mercado cultural – e alguns de seus alunos já trabalham no cinema e na televisão. Neste sábado, o Núcleo Cultura Urbana Tavares
de Macedo estará com as inscrições abertas para seus cursos e oficinas. A Caravana Cultura Urbana reuniu apresentações de
teatro, rap, roda de samba, capoeira, dança e música. A Banda Meninas do Nós, da ONG Nós do Morro, partiicpou do evento, ao
lado de membros do Núcleo Cultura Urbana de Curupaiti e de artistas voluntários do Morhan.

Dúvidas sobre a hanseníase, denúncias e outras informações: www.morhan.org.br/webhansen ou Telenhansen® 0800 026 2001
Contas para doações: banco do brasil – Ag.0093-0 – C/C. 25836-9 ou banco Itaú – Ag.0408 – C/C. 51.246-5

