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Parcerias Fundamentais
AIFO: PROJETOS EM EXPANSÃO
A coordenadora dos projetos da Associazione
Italina Amici di Raoul Follereau (Aifo) no Brasil,
Deolinda, contou que a entidade nasceu em 1971,
na Bolonha e, atualmente, colabora com a ONU em
200 projetos desenvolvidos em 67 países. Destes,
37 projetos encontram-se no Brasil, sendo 22 na
área de hanseníase. Seu fundador Raoul Follerau,
lutou contra a discriminação e, em missão a África, se deparou com a exclusão dos doentes, foi
quando abandonou a profissão de jornalismo e passou a dedicar-se a luta contra a hansen.
De acordo com Deolinda, o principal foco da
Aifo é a hanseníase, através de ações integradas.
Em relação a parceria com o MORHAN, tem esperanças da ampliação do número de colaboradores,
com transparência, na esperança da eliminação do
preconceito e da hanseníase como problema de
saúde pública.
Citou o projeto desenvolvido no Pará e ressaltou a existência de dificuldades para se trabalhar
naquele estado, onde tenta parcerias desde o início
de janeiro. No sul do Pará, o trabalho, segundo ela,
é desenvolvido básicamente pelo MORHAN e pelas pastorais de saúde. A Região Norte apresenta
índices de hiperendemia, sendo o Pará o estado onde
a situação é mais grave. Após análise do quadro,
foi feito treinamento com o pessoal da Saúde, seguido de acompanhamento.
NRL: AÇÕES EM 93 PAÍSES
Maurice Bonn
, coordenador da
NRL no Brasil,
disse que a entidade holandesa
foi criada e desenvolve projetos em
93 países voltados
para
a
hanseníase e de
suporte para pesquisas. “Melhorar o estigma que
atinge o doente e acompanhar o paciente, são ações
consideradas importantes”. Ele destacou o papel
político desempenhado pelo MORHAN junto aos
conselhos municipais de saúde e sua tarefa de sensibilizar os gestores.
No Brasil, a NRL atua em 10 estados: MG, PI,
PE, AM, TO, SE, RO, RJ, PR, ES, dos quais desenvolve pouco projetos em parceria com o
MORHAN.Para Maurice, as soluções para a questão da hanseníase devem ser locais e é muito importante o desenvolvimento de projetos. “Não pode
se copiar um projeto de um estado para o outro, as
realidades são diferentes”, advertiu.
IDEA: APOIO AOS PORTADORES
Anwei Law representando a International
Association for Integration, Dignity and
Economic Advancement (IDEA) falou que a ação
mais importante da IDEA é dar uma base de apoio
para as pessoas atingidas pela hanseníase e que
sentiam sós. “A IDEA promove uma nova imagem
da doença, uma imagem positiva”, disse.
Ela contou que duas organizações japonesas
consideram o depoimento e as palavras das pesso-

as muito importantes e em função disto, produziram 80 painéis. Parte dos painéis ficou exposta no
hall do Hotel Rio Vermelho, onde aconteceu o encontro nacional e os demais impressos em várias
línguas percorrem o mundo. “São painéis de vários
países e homenageando algumas pessoas como o
Bacurau e Bernard”, contou.
Sobre os projetos, Anwei Law ressaltou que eles
devem, realmente, traduzir o que se pretende fazer e
que cada instituição tem seus requisitos quando uma
proposta é montada. “A idéia principal é adequar ao
formato de cada organização. O ideal seria o
MORHAN tivesse uma pessoa capacitada para montar os projetos”, avaliou.
LEPRA: ATUAÇÃO INTENSIFICADA NA ÍNDIA
Elisa Jones, coordenadora da LEPRA
informou que a ONG,
com sede na Inglaterra, foi fundada em
1924 com os objetivos de erradicar a
hanseníase, aliviar os
problemas de incapacidades, restaurar a
saúde e a dignidade
dos portadores.
Para isso, segundo ela, é que a LEPRA trabalha
em parcerias com instituições que têm as mesmas
metas. “Participar deste encontro significa a
sintonia entre as duas instituições”, afirmou.
Entre as atividades que desenvolve, em sua maioria na Índia estão palestras, vídeo, ações
educativas, diagnóstico, tratamento, prevenção de
incapacidades, cirurgia reconstrutiva, reabilitação
sócio-econômica.
No Brasil, a LEPRA iniciou suas atividades
no Estado do Ceará, em 1993. Seguindo pelo Rio
Grande do Norte, Paraíba em 1996 e Alagoas este
ano. Elisa explicou que as atividades desenvolvidas na área de educação, treinamento e supervisão, são definidas nestes estados junto às coordenações estaduais. “Com o MORHAN, a LEPRA
tem parceria em três estados, onde a missão é levar saúde, dignidade e esperança”, acrescentou.
A organização também atua em outros países e
apóia centros de referências.
O MORHAN E AS PARCEIRAS
Artur Custódio de Souza, fez um alerta dizendo que a parceria não deve estar voltada apenas
para a questão financeira, mas deve funcionar
também nos moldes das que foram firmadas com
estudantes de medicina, escoteiros, pastorais de
saúde, Conselhos Municipais Populares, entre
outros. “Trabalhar em parceria para sobreviver”,
resumiu.
Artur reafirmou que não é papel da Coordenação Nacional dar dinheiro aos núcleos, e sim
em função deles buscar financiamentos. Ele citou como exemplos as parcerias de Sobral e da
Paraíba e informou que a Nacional tem ajudado projetos dos núcleos. “Foi pactuado que
todo projeto deve ter o aval da Nacional a fim
de proteger o movimento”, enfatizou. Artur deu
destaque a dois projetos que trabalham na formação de lideranças: um da NRL, no Piauí, e o
outro da Aifo, no Pará.
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A Eliminação da Hanseníase no Brasil
A primeira mesa redonda do X Encontro Nacional do MORHAN discutiu o tema
“Hanseníase no Brasil e Estratégias para Acelerar a Eliminação” e teve como palestrantes
Gerson Fernando, da área técnica de Dermatologia Sanitária do Ministério da Saúde e
Vera Andrade, do Grupo Tarefa do CONASEMS. A mesa foi coordenada por Eliana de
Paula da diretoria do grupo de Salvador e assessora técnica do MORHAN de Salvador.
EXPANSÃO DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PACS/PSF
Gérson Fernando, coordenador da área técnica de Dermatologia Sanitária do Ministério da Saúde, iniciou sua palestra relatando que no início deste ano ocorreu
uma grande mudança de estrutura do Ministério da Saúde. “O Programa de Saúde
da Família que é uma estratégia do governo, expandiu-se e foi transformado em
Departamento de Atenção Básica e os programas de tuberculose e hanseníase passaram ficar ligados diretamente a este novo departamento”, contou
Segundo ele, hoje é prioridade do governo que as ações de controle da hanseníase
trabalhem com a o Programa de Saúde da Família e Agentes Comunitários da
Saúde (PSF/PACS), para que se possa dar resolução aos problemas das duas
doenças, como, por exemplo, a prevalência oculta. “O Brasil deixa de diagnosticar 10.000 a 15.000 casos, causado pela baixa cobertura. A intenção é expandir
o atendimento através do PACS/PSF para atender maior número de pacientes de
hanseníase e reduzir as faixas de abandono do tratamento”, completou.
ELIMINAÇÃO DA DOENÇA EM 2005
O coordenador da área técnica de Dermatologia Sanitária do Ministério da Saúde
lembrou que em 1991, quando na 44ª Assembléia Mundial de Saúde foi assumido
o compromisso de eliminar a hanseníase, naquela época havia em torno de 200.000
doentes registrados e 17 doentes a cada 1000 habitantes e a eliminação era uma
tarefa quase impossível. “Com a descentralização realizada, embora se reconheça
que não alcançamos o ideal, chegamos no ano de 1999 com 65.000 doentes
registrados e diagnosticamos cerca de 40.000 doentes. Assim, aumentamos 35% da
detecção de casos e diminuímos 74% o números de casos registrados”, explicou.
Apesar da redução da hanseníase como problema de saúde pública, de acordo com
Gérson, são enfrentados graves problemas, como a baixa cobertura. O Ministério da
Saúde registra apenas 35% das unidades básicas de saúde atendendo casos de hanseníase.
A estratégia do Ministério da Saúde, incluindo o programa de hanseníase na atenção básica, é informar a população sobre sinais e sintomas da doença, esperamos
poder atingir a meta de menos um em cada 10.000 habitantes no ano de 2005.
Gérson ressaltou que fica evidente que não se alcançará essa meta de forma
uniforme em todo o país, já que os 27 estados apresentam situações diferenciadas, mas pelo menos em 16 estados das regiões do Sul e Sudeste.
PUBLICAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS
Para Gérson Fernando é importante que hajam normas técnicas atualizadas para
que se possa, rapidamente, diagnosticar e tratar a doença. “Depois de discussões
com os técnicos do Ministério da saúde e o MORHAN, publicamos várias portarias importantes que atualizam as normas técnicas de hanseníase, nomeiam três
centros nacionais de referências para atendimentos aos diagnósticos mais difíceis; definem critérios e estabelecem diretrizes do programa”, explicou.
Além da norma técnica atualizada, Gérson disse que é preciso manter a população informada e trabalhar na capacitação de pessoal da rede básica, principalmente com as equipes de saúde da família.
O aumento de cobertura das ações de controle da hanseníase e tuberculose no
país, com enfoque em alguns municípios prioritários do ponto de vista epidêmico e a capacitação dos agentes comunitários de saúde da família, são propostas
do Ministério da Saúde, assim como a implantação desses programas nas localidades onde eles ainda não existem.
PARCERIAS
Outro aspecto abordado por Gérson Fernando foi a importância das parcerias,
enfatizando que a hanseníase é uma doença que transcende o tratamento e a
abordagem médica, por isso precisa de parceiros do ponto de vista político e
educacional, para que se possa trabalhar a eliminação da doença. Neste sentido,
citou vários parceiros importantes:

·As organizações internacionais que fazem parte da Federação Internacional de
Luta contra a Hanseníase, que reúnem 06 Organizações Não-Governamentais:
IDEA; AHM – Associação de hanseníase de Munique, AIFO – Associação Italiana; LEPRA, NLR da Holanda;
·O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS, com
a proposta do Grupo Tarefa que apoia os municípios na implantação das ações de
controle. Hoje o gestor municipal não tem nem um gasto para implantar o programa de hanseníase, necessitando apenas ter vontade política. O CONASEMS tem
sido um parceiro importante para mostrar ao gestor que, com apenas de um médico
e capacitação mínima dá para se detectar a hanseníase; o medicamento, que é
fornecido pelo Ministério da Saúde, e o treinamento, proporcionado pelas Secretarias Estaduais, o programa está implantado em seu município.
·Organização Mundial de Saúde/ Organização Pan-Americana de Saúde que
prestam assistência técnica e fazem a distribuição do medicamento, garantindo
medicamentos até o ano de 2005, inclusive para diagnosticar a prevalência. Não
há problemas de falta de remédios de hanseníase e nem dos que evitam as reações.
•MORHAN é uma parceria importantíssima, pois é participação no esclarecimento da população e no controle social.
Gérson afirmou que com a ajuda dos parceiros, trabalhando com os estados e
municípios, será possível alcançar a meta definida para 2005, de reduzir a
hanseníase para 15.000 doentes no país, mas fez um alerta. “Assim, estaremos
eliminando a doença como um problema de saúde pública, descendo a um patamar aceitável. Mas cabe lembrar que não ocorrerá a erradicação da doença, logo
teremos que manter o compromisso da expansão da assistência, manter a população informada e capacitação dos profissionais de saúde”, finalizou.
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA HANSENÍASE NO BRASIL

GRUPO TAREFA DO CONASEMS
Vera Andrade do Grupo Tarefa do CONASEMS- Conselho nacional de Secretários
Municipais de Saúde sobre o que foi a proposta da formação do Grupo Tarefa,
equipe integrada por técnicos representantes do MORHAN, OMS/OPAS, Ministério da Saúde e pelo próprio CONASEMS, que seriam o elo de assessoramento aos
gestores, no sentido de acelerar a eliminação da doença. Esta proposta foi motivada, em função da dificuldade de acesso aos Secretários Municipais de Saúde
e da descentralização das atividades. O
trabalho é baseado em três grandes atividades:
·Permitir o acesso de todos as unidades sanitárias;
·Informação e comunicação;
·Profissionais especializados para diagnóstico.
A nossa principal preocupação é de
transpor o obstáculo que o gestor encontra em garantir o acesso integrado.
Alguns municípios, mesmo atuando
descentralizados têm a sua atenção
básica ainda desintegrada. Ela ressaltou que se entende como atenção básica, não exclusivamente a área de PACS/
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PSF, pois estes também tem áreas descobertas.
De acordo com Vera, a intenção é que o
gestor assuma o sucesso da eliminação
da doença. “Para tal, orientamos o
gestor, desmistificando as questões dos
gastos de recursos, da complexidade
para implantar o sistema de informação,
a capacitação dos profissionais de saúde, facilitando a interface com as regionais e de comunicação”, justificou.
Há um ano este trabalho vem sendo
desenvolvido,
e
já
foram
desconcentrados mais de 150 municípios, isto é, em vez de se centralizar o
atendimento em apenas uma única
unidade sanitária, tornam-se todas
aptas para diagnosticar a doença.
Vera disse que as ações são bem sucedidas. “Em cada região que atuamos o sucesso é certo, pois participam dos encontros com o gestor municipal todos
os parceiros do Grupo Tarefa MORHAN, OPAS, Ministério da Saúde, Conasems e o Secretário Estadual.
Este trabalho ajuda a impulsionar as
ações do estado e da união”.
Para Vera, um aspecto ainda é
preocupante e se refere a qualidade da
distribuição do medicamento e do
atendimento. Outro ponto importante
é a mudança da imagem da hanseníase. O material publicitário elaborado pelo
Ministério da Saúde mostra esta nova imagem da doença, sem preconceitos, e

o MORHAN é fundamental na divulgação.
Os gestores, segundo Vera, hoje estão se mobilizando na busca de parceiros para
trabalhar a eliminação da hanseníase e tuberculose, atingindo bons resultados,
como por exemplo, os estados do Piauí, Ceará, Pará, Tocantins e Santarém.
Vera Andrade concluiu seu relato dizendo que “a hanseníase não é uma doença da
pobreza , é uma doença que faz pobreza, porque um incapacitado se empobrece.”
DEBATEDORES RESPONDEM E ESCLARECEM
Durante os debates Gérson Fernando explicou que os problema mais sérios estão
localizados na Região Norte, Pará, nos estados de Amazonas e Rondônia e no
Nordeste nos estados do Maranhão, Pernambuco e Bahia. Desde 1996, o Ministério da Saúde repassa aos estados recursos, e 90% deles são empregados em treinamento de pessoal e campanha de divulgação. Ele afirmou que da mesma forma que
é importante que o Ministério da Saúde deflagre uma campanha nacional de combate à hanseníase. Os estados e municípios devem participar das campanhas, pois
elas atingem diversas culturas. “Na nossa última pesquisa ficou evidente que o
rádio tem mais poder de inserção nestas áreas que a própria televisão”, comentou.
Quanto a capacitação, o Ministério da Saúde propõe trabalhar com as competências, o médico e enfermeiro sairiam da Faculdade, sabendo fazer a suspeição do
diagnóstico da hanseníase e, o profissional de saúde da rede pública da área de
atenção básica, deve trabalhar junto aos pólos de capacitação que são ligados as
Universidades.
Para o núcleo do MORHAN Salvador - é muito importante que o movimento
participe do controle social. Em Salvador, o Núcleo atua nos Conselhos Estadual
e Municipal de Saúde, e é através da ocupação nos Conselhos que pode ser
realizada a pressão sob os gestores municipais. Eles participam de uma Comissão
Técnica para assuntos especiais, onde se discute não só a questão da hanseníase,
mas a saúde como um todo.
Ao final da mesa redonda foi colocado em votação, obtendo unanimidade, o
apoio a continuidade do trabalho do Grupo Tarefa do CONASEMS, com o empenho do MORHAN e de todos os estados , quanto a descentralização da hanseníase
na atenção básica.

“SONHO CRESCENTE, MANTER A CHAMA VIVA DOS ANTIGOS E A SEDUÇÃO DOS NOVOS”
A segunda mesa redonda teve como
palestrantes Gilson Carvalho – pediatra, Neilton Araújo – Secretário de Saúde de Palmas e Presidente do
CONASEMS e do COSEMS/TO e Rui
Naegler - assessor do Conselho Nacional de Saúde. A mesa foi coordenada por Christiano Torres. Transcrevemos aqui
parte dos relatos.
UM POUCO DA HISTÓRIA DE PALMAS, TOCANTINS
Neilton Araújo iniciou sua explanação sobre Palmas. “Ela está no coração do
estado do Tocantins e no coração do Brasil, completou dois de emancipação,
após uma luta de 200 anos. A cidade que nasceu do nada, já tem 10 anos e já
fomos 170 mil habitantes, vindos dos mais variadas regiões. Estou na região há
25 anos, comecei realizando internato rural em Porto Nacional e vivi o trabalho
de saúde realizado na tuberculose”, contou. Neste período, de acordo com Neilton,
foram muitos desafios no sentido de construir a saúde daquela população. “Quando
surgiu a cidade de Palmas, percebemos a oportunidade de tentar avançar neste
processo, numa visão coletiva e participação horizontal. Hoje, Palmas é a cidade
que mais cresce com 28% ao ano, mas o sentimento que passa é que todos participando de uma grande mutirão, na busca de um mundo melhor”, comentou.
CONCEITO DE SAÚDE
Para o Secretário de Saúde de Tocantis, Neilton Araújo, nunca houve uma oportunidade tão rica e favorável como esta para se lutar pela eliminação da hanseníase.
Mas, para tanto é preciso transpor um grande desafio: Como fazer a articulação
dialética local, da ação individual com o nível geral, a ação coletiva e política?
A nossa visão de saúde ainda não está uniformizada, constatou Neilton. “Apesar de
compreendermos que a saúde é um bem coletivo, na prática, não agimos em consonância com essa teoria. Para a maioria das pessoas, a saúde é ligada a doença, a dor,
a mutilação. Segundo a OMS, “saúde é o completo bem estar físico, social e mental.
Mas, como colocar em prática esse conceito num país que está entre os 10 mais
ricos do mundo e com a pior distribuição de renda partir de 1998. Como fazer
saúde coletiva num país que uma família tem que sobreviver com um salário
mínimo, R$ 5,00/dia? Como fazer saúde quando as nossas faculdades estão formando profissionais não para promover saúde, mas sim, para lucrar com a doença.
Estamos vivendo um enorme inversão de valores no país”, declarou.

Muito mais importante que entender a saúde como bem coletivo, segundo Neilton,
é entender como uma propriedade coletiva, conciliando o conceito “saúde como
qualidade de vida a participação de todos e felicidade.
PALMAS: UM SISTEMA DE SAÚDE DEMOCRÁTICO E
PARTICIPATIVO
Integrando a mesa redonda “Sonho crescente, manter a chama viva dos antigos e a
sedução dos novos”, o Secretário de Saúde de Palmas (TO), Neilton Araújo falou sobre
a evolução da municipalização em 10 anos. Ele considera que o sistema de saúde
brasileiro deu um salto em relação aos de outros países.
Neilton Araújo citou uma pesquisa sobre a utilização do Sistema Único de Saúde. “Quem nunca usou o SUS e só o conhece pela televisão, numa escala de zero
a dez, dá 3 para o SUS e quem já usou dá nota 7. A maioria dos transplantes
brasileiros são feitos pelo Sistema Único de Saúde e os grandes acidentes nas
urgências brasileiras são atendidos pelo SUS”, relatou. O Secretário de Saúde de
Palmas também citou outra conquista: a lei que prevê o ressarcimento ao SUS das
pessoas atendidas pelo planos de saúde privados. “O Brasil tem uma tradição de
fazer leis boas que não são cumpridas”, completou.
Segundo ele, por lei, os secretários municipais e estaduais de saúde devem prestar contas trimestralmente, em audiência pública. Outra determinação prevista
em lei, de acordo com Neilton, prevê que os secretários devem prestar conta dos
recursos financeiros que chegam ao estado e ao município, comunicando o valor
deste montante aos partidos políticos, sindicatos patronais e de trabalhadores.
“Eles devem informar quanto e de onde vem estes recursos. Da mesma forma ele
tem que com comunicar todos os pagamentos que ele faz.”, explicou.
Neilton Araújo conta que em Palmas tudo é informado aos vereadores, partidos políticos, sindicatos patronais e de trabalhadores. “Estou dando um exemplo de que é possível cumprir a lei. Se a luta faz a lei e a saúde é a capacidade luta, saúde também é a
capacidade de fazer a lei. Nós estamos fazendo as leis, e agora nós estamos fazendo a
capacidade de cumpri -las, que eu acredito ser o nosso grande salto”, finalizou.
Gilson Carvalho – pediatra
O pediatra Gilson Carvalho deu o toque poético a mesa redonda. Para ele, temos
que sonhar com um mundo diferente do que hoje se apresenta, cheio de desigualdades, onde apenas 20% da população mundial tem o que comer. “Temos que
sonhar com um mundo de maior igualdade. Sonhar é fazer com que seja possível
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continuar com o pé no chão. É o sonho que faz com que não nos acomodemos. O
sonho é o nosso condutor”, afirmou.
Gilson disse que vivemos num mundo de grandes disparidades entre países ricos e
pobres. Em nosso país a miséria é vista nas ruas. “São 17 milhões de crianças e
adolescentes em estado de rua, isto é, 10% da população que seria o futuro do país,
não tem presente. No nosso Brasil, a diferença entre menor e maior salário é de 1 para
172 vezes, isto é, R$ 151,00 para R$ 22.000,00. O sonho que precisamos construir
precisa de saúde. O nosso caminhar e o nosso bem estar depende de todos as coisas,
e não apenas do estado de saúde como resolução da doença física”, afirmou.
Carvalho apontou um estatística desmerecedora contando que no ranking do índice de corrupção, o Brasil está em 45° lugar. “Estamos num estado de corrupção
consentida. Mas, pela primeira vez neste país, foi aprovada uma lei que nasceu da
população, capitaneada pela igreja, com mais de um milhão de assinaturas para
acabar com a corrupção dentro do processo eleitoral. Eu quero sonhar que posso
mudar este estado de coisas, eu quero ter o direito de sonhar com o direito de mudar
a saúde se eu mudar o Brasil”, completou.
Este ano, pagaremos a dívida externa e interna deste país, são R$ 143 bilhões de
juros, correção e dívida, mais da metade da receita do governo federal, o que
equivale a R$ 1 bilhão de salários mínimos, ou o mesmo que um salário por mês,
durante o ano de 2000 para 88 milhões de brasileiros, ou ainda ½ salário mínimo
para cada brasileiro durante o ano inteiro, contou o pediatra.
“Este é o valor que vamos pagar para o agiota internacional...E falta dinheiro
para a saúde. Agiota internacional que determina em que temos de ter superávit,
isto é, não gastar o dinheiro, deixar sobra para pagar a dívida. O governo divulga
nas primeira páginas dos jornais que o superávit é até maior que o FMI determi-

nou, mas não fala que tirou alimento da boca das crianças, tirou remédio das
prateleiras, tirou da assistência a saúde”, ironizou.
Para Gilson Carvalho, o problema da hanseníase do Brasil não será resolvido com
uma bandeira em punho. Ele assegura que o que se precisa é de dinheiro, de investimento em educação, com médicos preparados o suficiente para fazer diagnóstico
precoce, bem como educação do povo para fazer suspeita e diagnóstico da doença.
Ele classificou o SUS como um avanço, realizando uma média de 1 bilhão 700
milhões de atendimentos/ano e 3 milhões de partos/ano, erradicou a poliomielite, ofereceu uma vacina contra a gripe, que evitou a morte e a doença de muitos
velhinhos e a municipalização está caminhando. “Eu me orgulho de pertencer a
um povo que está lutando por uma causa mais ampla do que o limite da saúde,
discutindo as injustiças sociais, alienação do trabalho, distribuição de rendas,
dívida externa e o SUS teve e tem um papel preponderante”, disse.
Ele lembrou que em 1963, João Goulart, durante a 3° Conferência Nacional de
Saúde e, Getúlio Vargas em 1940, já diziam que “a discussão de saúde não podia
passar apenas pelas doenças, tinha que passar pelo desenvolvimento do país”.
Carvalho disse que não gostaria que a luta pela eliminação da hanseníase fosse
corporativa. “Não precisamos mais de corporações que tem o vírus da ética da
individualidade, o que deve prevalecer é a ética da solidariedade”, ressaltou.
Carvalho destacou a luta de Artur Custódio, Coordenador Nacional do MORHAN,
revelando sua admiração e contando sobre a convivência no Conselho Nacional
de Saúde e muitos outros fóruns. “Se existe alguém a quem presto a minha homenagem é a ele, pois conseguiu levar a luta de todos muito acima da questão
corporativa, representando todos vocês de uma maneira brilhante. Precisamos ter
esperança. A nossa luta é o estado de felicidade das pessoas”, concluiu.

ENTRE
VIST
A
ENTREVIST
VISTA
CLÁUDIO DU
AR
TE
DUAR
ARTE
Secretário de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde

O JORNAL DO MORHAN entrevistou
o Secretário de Políticas de Saúde do
Ministério da Saúde, Cláudio Duarte.
Médico com especialidade em Saúde
Pública, foi Secretário adjunto de Saúde de Pernambuco e Secretário Municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE)
tendo também ocupado a vice-presidência do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems). Nesta entrevista ele falou
sobre as ações do Ministério voltadas
para o combate à hanseníase e garantiu
que o Ministério pretende realizar uma
campanha nacional aproveitando a
Semana Mundial da Hanseníase.
JORNAL DO MORHAN – Quais são
os projetos que a Coordenação de
Hanseníase pretende desenvolver

para que se possa alcançar a meta de
eliminação da hanseníase como problema de saúde pública?
- Temos o projeto de implantar e
implementar ações de diagnóstico e tratamento da hanseníase em todo país,
priorizando 344 municípios responsáveis por 80% dos casos da doença. Se
pretende também atualizar as normas
técnicas de controle a doença, outra
meta é a de identificar e apoiar técnicofinanceiramente os centros de referência nacionais, macroregionais e estaduais. Vamos apoiar técnica e financeiramente os estados na execução das ações
de controle da hanseníase reduzindo as
taxas de abandono ao tratamento.
JM - As ações para controle e eliminação da hanseníase têm apre-

sentado resultados positivos, mas
ainda falta descentralizar o tratamento poliquimioterápico (MDT/
OMS). Como garantir o acesso ao
tratamento?
- No período de 10 anos a taxa de
prevalência da doença no país decresceu em mais de 73% passando de
17,1/10.000 hab. para 4,9/10.000
hab. A proposta de descentralização
das ações de controle da hanseníase
tem sido uma meta perseguida desde
1985. Com a inserção da área técnica
no DAB (Departamento de Atenção
Básica) e a utilização da estratégia
do
PACS/PSF,
pretende-se
universalizar a cobertura das ações
de controle da doença. Quanto ao tratamento, a medicação específica padrão, os esquemas alternativos e os
medicamentos antireacionais têm
sido garantidos pela OPAS/OMS e o
governo brasileiro.
JM - Há preocupação com a situação
assistencial e asilar dos antigos hospitais-colônia de hanseníase no país?
- Embora o Ministério da Saúde recomende o tratamento ambulatorial dos
casos de hanseníase e que as
intercorrências da doença sejam tratadas em hospitais gerais, ainda existem
33 hospitais colônia remanescentes da
época da internação compulsória e que
tem aproximadamente 0,2% dos pacientes de hanseníase do país.
A recomendação técnica constante em
portaria ministerial nº 816 de 26/07/
2000 é a reestruturação destes antigos hospitais, adaptando-os a nova re-

alidade da hanseníase no país e observando as necessidades das rede estadual e municipal.
Neste momento o Ministério da Saúde
está apoiando técnica e financeiramente a reestruturação dos antigos hospitais de São Paulo e Minas Gerais.
JM - E quanto as incapacidades físicas em hanseníase, existe alguma
proposta para diagnostico de situação e terapia ocupacional?
- Os dados de 1999 mostram que 5%
dos casos novos apresentam graus de
incapacidade no momento do diagnóstico. Há 3 anos, o Ministério da
Saúde desenvolve projeto com as
ONG´s para treinamento de pessoal na
área de avaliação e prevenção de incapacidades através de técnicas simples e já está elaborando, para execução no ano 2001, um projeto na Área
de Reabilitação em Hanseníase. O
Manual de Prevenção de Incapacidades Físicas já foi atualizado e está em
fase de impressão, sendo brevemente
distribuído aos estados.
JM - Alguma campanha está sendo
planejada com a intenção de desencadear e conscientizar o doente, a família e a comunidade em geral.
- O Ministério da Saúde tem repassado, anualmente, recursos financeiros
aos estados para a execução de campanhas. Pretende-se realizar também campanhas nacionais de hanseníase com a
participação do Ministério da Saúde
aproveitando a semana mundial de
combate à hanseníase.
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ENTRE
VIST
A COMAR
AR
TUR CUSTÓDIO MOREIRA DE SOUZ
A
ENTREVIST
VISTA
ARTUR
SOUZA

Coordenador Nacional do MORHAN
Reeleito em Salvador, para cumprir
mais um mandato, o terceiro, a frente da
Coordenação Nacional do Movimento
de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase (MORHAN), Artur Custódio Moreira de Souza, fala ao JORNAL
DO MORHAN sobre a importância dos
movimentos sociais como sinônimo de
cidadania e descreve a trajetória do movimento que se confunde com a sua.
Aos 33 anos, com um espírito inquieto, Artur já fez de tudo um pouco.
Passou pelos bancos da universidade
onde ingressou nos cursos de Geologia e Serviço Social, que não chegou a
concluir. Ele conta que, foi barman no
Pão de Açúcar, agente de saúde pública, recenseador, copeiro, barraqueiro
em festas populares, além de ter dado
aulas de Capoeira e Informática. “Fiz
muitos bicos nas mais diversas áreas”,
diz. Artur vive no bairro de Porto da
Pedra, no município de São Gonçalo
(RJ) é casado com Rosana Costa , tem
dois filhos Artur Custódio e Ana Carolina, que moram na cidade de Rio Verde, em Mato Grosso do Sul.

JORNAL DO MORHAN - Como e
quando foi sua chegada ao MORHAN?
Artur Custódio - Os meus primeiros contatos com a questão da
hanseníase, se deram por motivos religiosos na adolescência, depois em
1986 passei em um concurso público e
a parte prática do curso de formação da
Fiocruz era realizado em Petrópolis, no
centro de saúde, aonde tinha um núcleo do MORHAN.
O primeiro contato com o MORHAN
Nacional foi através da Bélgica, depois
com Wagner Nogueira, Reinaldo e
Bacurau. Este último, para mim, foi um
pai no movimento, e me ensinou um
pouco do muito que ele sabia. Logo
em seguida conheci o Pítias (já falecido) e outros companheiros e montamos
o MORHAN de Nova Iguaçu, que cresceu rapidamente.
JM - Há quanto tempo você pertence ao movimento?
Artur - Desde 1986.
JM - Desde o início de sua
militância como descrever a evolução do MORHAN?
Artur - O MORHAN mudou!! não
sei dizer se evoluiu, sei que mudou!
Acho que avançamos na organização
interna da nacional e núcleos. Tivemos
coragem de mexer em alguns “ninhos
de cobra”, tiramos algumas pessoas
negativas e outras se excluíram naturalmente. Evoluímos na discussão ética do movimento. Somos reconhecidos no Sistema Único de Saúde (SUS)
pelo nosso compromisso e seriedade.

demos tomar como base, com poucas falhas, as estatísticas governamentais. Vale
destacar que o Brasil nunca aceitou as
políticas impostas pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), de forma que
pudemos construir uma política adaptada a nossa realidade e evitar alguns erros
que aconteceram em outros países.

O Morhan já tem uma forte imagem
nacional. Temos mais núcleos e voluntários. Alguns núcleos se desmancharam e surgiram outros novos, isso na
contramão da conjuntura que enfraqueceu diversos movimentos sociais.
Mas acho que perdemos um pouco
da politização trazida por algumas antigas lideranças, como o Bacurau e o Dr.
Lúcio, porque deixaram de estar fisicamente conosco, outras que os ventos da
vida levaram para outros rumos. Mas,
enfim, esta é a dinâmica interna de um
movimento social, formado antes de
tudo por pessoas e esse é outro desafio
que devemos enfrentar.
Muito ainda precisa ser feito para termos uma maior união dentro do
MORHAN, uma consciência coletiva,
mostrando que cada núcleo é uma folha de
uma grande árvore que continua crescendo, e todos se dependem mutuamente.
JM - Além da Coordenação Nacional do MORHAN você representa a
entidade no Conselho Nacional de Saúde e também atua no Conselho de Ética. Fale um pouco sobre essas funções.
Artur - No conselho Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Ética em
Pesquisa, antes de nos representarmos
corporativamente, representamos o seg-

mento de usuários do SUS, mais propriamente o segmento de portadores de patologias e deficiências. A responsabilidade
é muito mais ampla. O desafio é construir
políticas públicas que humanizem o SUS,
melhorem o acesso para população com
qualidade e eqüidade. Mas, o desafio
maior neste momento é solidificar o controle social do sistema, como prática democrática e de cidadania. Aliás cidadania
que é o motivo maior de existência de
nosso movimento.
JM - Em sua caminhada você já
participou de vários congressos internacionais. Como é tratada a questão da hanseníase no mundo, ou seja,
quais as experiências positivas e quais
os países que como Brasil ainda lutam pela aceleração da eliminação?
Artur - Vários países no mundo, principalmente os da Ásia e África ainda lutam pela eliminação. Alguns deles que
estão com o índice baixo, se olharmos a
qualidade de vida e as necessidades da
população, eu não consigo acreditar nos
índices. Acho que o Brasil tem vários e
grandes méritos apesar de ocupar o segundo lugar do mundo. Alguns deles são
a participação democrática dos movimentos sociais como MORHAN, Pastorais, MOPS e outros na construção da eliminação. Posso dizer, também, que po-

JM - Qual a importância das organizações não-governamentais nesse contexto?
Artur - Eu diferencio ONG de Movimento Social, apesar de juridicamente as duas se apresentarem da mesma
forma. Não querendo problematizar
muito, mas citando apenas uma das diferenças, o movimento social nasce por
dentro do problema e não externo a ele.
Outras práticas do dia-a-dia reforçariam essa diferença.
O MORHAN, com Movimento social, já mostrou para que veio em várias ocasiões. Na época da promulgação da Constituição, em várias discussões específicas sobre a
reformulação das antigas colônias, no
apoio ao surgimento da primeira campanha, nas definições de políticas e
nas pressões em várias situações específicas.
As ONG’s e os movimentos sociais
legitimamente interessadas na construção da cidadania tem um papel fundamental no aperfeiçoamento das políticas públicas, porque aproximam e organizam a população e suas necessidades do poder central.
JM - O que vem representando a
adesão de uma figura pública e popular como o cantor Ney Matogrosso
a luta do MORHAN?
Artur - Ele tem dado uma maior visibilidade ao problema da hanseníase e ao
MORHAN. O Ney Matogrosso, o Ney
Latorraca e o Marcos Frota, são pessoas
politizadas e conscientes da importância
deles para esta causa social e para o
MORHAN.
JM - Você já cumpriu dois mandatos a frente da Coordenação Nacional
e foi reeleito no 10º ENCONTRO Nacional para mais um no período (2000/
2002). Qual o balanço que você faz dos
períodos anteriores e o quais as metas
e projetos para este novo mandato?
Artur - O primeiro mandato serviu para a organização interna, o segundo para ampliação da base e dissolução de núcleos inexistentes, o
próximo teremos que nos dedicar a
formação, descentralização, visibilidade e uma intervenção unida e qualificada do MORHAN, na sociedade.
Como diria o Faustino de Juazeiro do
Norte, o ano de 2001, tem que ser o
ANO DO MORHAN.
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Experiências nos hospitais colônia do Brasil
ria, com o nome ainda de Pedro Fontes, porque existe uma história, uma
referência”, explicou.
Segundo a assistente social, tudo
caminha a passos lentos e outra preocupação diz respeito aos direitos dos
pacientes e da garantia de uma assistência integral. Para isso, estão buscando uma parceria junto a Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB). O
fato do Pedro Fontes abrigar somente 101 internos, diz Ana, enfraquece
as reivindicações para que seja feito
um investimento. “A nossa proposta
é reduzir a área, o espaço físico e possibilitar um serviço de qualidade
para as pessoas”, revelou. Outra questão preocupante refere-se ao quadro
de pessoal, que ao contrário do Hospital Santa Isabel de Betim (MG), é
formado por uma equipe muito pequena.
Hospital de Itapuã trabalha
saúde, assistência social e educação

Os hospitais colônia foram tema da
terceira mesa redonda onde foram relatadas as experiências de Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul e
São Paulo.
Minas quer ser referência
em reabilitação
Criar um centro de referência cirúrgica em reabilitação no Estado de Minas Gerais que atenderá a pacientes de
hanseníase, diabetes e acidente
vascular cerebral (AVC). Esse foi o projeto anunciado pela diretora do Hospital Santa Isabel de Betim (MG), Raquel
Rezende de Campos, que deverá ser
consolidado dentro do bloco cirúrgico do Hospital Orestes Diniz.
De acordo com Raquel, a unidade
será também uma referência em centro
de treinamento com equipes de auxiliares de enfermagem, médicos e pessoas treinadas para lidar com a
hanseníase.
“Dentro desta questão estamos lançando a campanha ‘Santa Isabel de cara
nova e mãos à obra’. Cara nova, porque existe uma equipe de cirurgiões
plásticos que realizarão uma busca ativa das pessoas precisam e desejam fazer sua plástica, principalmente na região da face, que trazem problemas de
saúde e dificuldades para essas pessoas. E mãos obra, pela necessidade que
tais pessoas têm de trabalhar e recuperar suas atividades”, explicou a diretora do hospital. Raquel Campos disse
ainda que a partida já foi dada pelo

estado e pelo município e que, agora,
aguardam o investimento do Governo
Federal.
Hospital Pedro Fontes: lutas por um
atendimento de qualidade
A proposta da Secretaria Estadual
de Saúde de transferir os pacientes do
Hospital Pedro Fontes para o Hospital
de Saúde Mental Adauto Botelho, não
agradou pacientes e funcionários da
unidade. Quem fez o relato foi a assistente social Ana Cristina Dias, que classificou a proposta como “indecente”.
A justificativa da secretaria foi a impossibilidade em manter os gastos com
aquela estrutura e que havia problemas
com alcoolismo e prostituição. “Aqueles paciente que já haviam sido privados da vida comunitária, foram isolados e não tiveram oportunidade de escolha, passariam pela mesma coisa”,
contou.
Ana Cristina agradeceu a assistente social Dora, que havia trabalhado no local anteriormente. Segundo
ela, foi Dora que a incentivou no sentido de organizar e estruturar o
MORHAN que seria o braço direito
na luta contra a transferência dos pacientes. Foi criada então uma comissão de reestruturação, que teve a participação ativa do MORHAN e a unidade não foi fechada. “Hoje o Pedro
Fontes não é mais um hospital, mas
também não é uma colônia. Nossa
proposta é que se torne um centro de
assistência e reabilitação comunitá-

Ser mulher, mãe e assistente social
foram credenciais que não ajudaram
muito Sônia Homem ao assumir, há um
ano e meio, a direção do Hospital de
Itapuã (RS). Ela contou ter enfrentado
muitos preconceitos, derrubados depois de muitos embates.
O Hospital Itapuã foi fundado em
11 de maio de 1940 e fica a 60 quilômetros de Porto Alegre situado entre
Lagoa Negra e Lagoa dos Patos.
Sônia Homem contou que iniciou a
reforma dos pavilhões. “Não são
obras faraônicas. Enquanto hospital
colônia estamos ligados diretamente
à Secretaria de Saúde e estamos pensando nos rumos e no futuro da unidade. O que faremos com estes 1.300
hectares. Nós temos uma população
em torno de 1.200 usuários moradores. Montamos um grupo de trabalho
pensando em manter a qualidade de
vida das pessoas que vivem lá cada
vez melhor”, contou.
De acordo com Sônia, um decreto
criou o grupo de trabalho que envolve várias secretarias e que está sendo
chamado de Projeto Fazenda Santa
Clara de Itapuã. O projeto tem três
eixos: saúde, educação e assistência
social. A diretora do Hospital Itapuã
disse que, desde o ano passado vem
sendo articulada a criação de um núcleo do MORHAN no Rio Grande do
Sul. “Não é porque o estado atingiu
o índice de prevalência da hanseníase
que nos tornamos melhores”, completou.
Wagner Nogueira diz que o assunto
colônia não deve ser esquecido
Wagner Nogueira fez um relato quase cronológico do problema e a situa-

ção das colônias. “Nós passamos todo
o processo do isolamento compulsório, acabou em 1962. Agora em 1976,
o MS pela Portaria 165 passou a recomendar a desativação desses hospitais
e com base nisso vários estados começaram a desativar os hospitais precipitadamente desrespeitando todo um
contexto que existia no interior dessas
unidades. Isso gerou uma revolta muito grande entre os doentes nos hospitais colônia e foi esse o motivo que fez
com que o Bacurau em 1981 escrevesse uma carta e propusesse a criação do
MORHAN”, relatou.
Wagner Nogueira contou que o
MORHAN nasceu em 1981, depois
de uma estada do Bacurau no Hospital Lauro de Souza Lima, em São Paulo. Revoltado com as notícias da
desativação que estava acontecendo
nos hospitais colônia de todo o Brasil, o Bacurau escreveu uma carta
aberta, começou a distribuir. Percorreu os hospitais do Brasil na base da
carona, e foi assim que nasceu esse
movimento.
O coordenador do Programa de
Hanseníase de São Paulo, lembrou
que em 1985 a Drª Maria Leide assumiu a coordenação nacional do Ministério da Saúde e ela conhecia o
MORHAN desde 1983. “É evidente
que no ministério, ela iria apoiar o
MORHAN nas suas reivindicações e
faria o que fosse possível para estimular o crescimento do movimento.
E o MORHAN começou a crescer graças a presença da Dra. Maria Leide
no MS, que começou a chamar o
MORHAN para as suas reuniões em
Brasília, e abriu as portas do Governo para a participação dos militantes
no movimento”. “Com base nisso...”
continuou Wagner, “ela propôs a revisão daquela portaria que mandava
desativar os hospitais e convidou o
MORHAN para escrever junto. Eu me
lembro porque eu participei do
MORHAN que tinha como principal
bandeira de luta a cobrança de uma
coisa que MORHAN chamava de dívida social”, acrescentou.
E o que se chamava dívida social?
Naquele contexto, segundo Wagner, era
a responsabilidade do estado pelos
anos e anos de isolamento compulsório dos doentes, pela perda dos vínculos familiares e tantas outras coisas. A
forma de se cobrar a dívida seria uma
rediscussão do direito de propriedade
das terras e casas das colônias; o direito de permanência dos doentes nesses
hospitais enquanto eles desejassem e
o direito que eles teriam de participar
de todas as decisões e debates sobre a
transformação dos hospitais, sendo assim, não mais se poderia discutir qualquer mudança nos hospitais colônia,
sem a participação dos moradores.
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A Dra. Maria Leide ainda criou um
comitê técnico-social que tinha por atribuição começar a percorrer todo país
para implementar e cobrar, dos estados,
esse processo de transformação. O
MORHAN tinha um representante no
comitê. Esse grupo de pessoas começou
a visitar todos os hospitais colônia do
Brasil. “Todos os estados foram visitados e sou obrigado agora a ir diminuir o
relato, porque muito pouco aconteceu
daí para frente, quase nada”, afirmou.
Em 1990/91, com a implantação da
polioquimioterapia, os hospitais colônia foram ficando para trás e deixaram
de ser prioridade.
Wagner contou que em 1990 se tornou coordenador de estado, e começou a perceber que não era apenas a
prioridade. “Uma coisa é não ser prioridade, outra, é não fazer nada. Esse
conceito de prioridade precisa ser bem
discutido. Me parece que está acontecendo no país, como um todo, uma
aplicação incorreta do termo prioridade, ou seja, não é prioridade, então eu
não vou fazer nada”, disse.

Wagner afirmou ser um ponto importante do programa de hanseníase a existência de 33 ou 34 hospitais e a soma
de, pelo menos, 4 ou 5 mil moradores.
Esse primeiro ponto, para Wagner,
caracteriza bem esta questão da importância dos hospitais colônias para o
MORHAN, que foi a razão do nascimento do Movimento.
A partir das visitas do comitê técnico-social em 88 no estado de São
Paulo, se fez um grupo de trabalho e
os 4 hospitais colônia tiveram os seus
papéis definidos. De acordo com
Wagner, foi estabelecido que o hospital de Bauru seria um instituto de
pesquisa, os hospitais de Guarulhos
e de Santo Ângelo seriam hospitais
gerais, e que o de Itu seria transformado no hospital de retaguarda asilar, ou seja, os casos que continuassem surgindo e precisassem de
internação, teriam como referência
apenas o hospital de Itu. O que aconteceu passados esses 10 anos? Concretamente, o hospital Lauro Souza
Lima não é mais um hospital desde

1990 é um instituto de pesquisa e tem
a maior biblioteca de hansenologia
da América Latina, é referência nacional em pesquisa para dermatologia,
hansenologia .
O hospital de Guarulhos optou por
se transformar num hospital geral na
região metropolitana de São Paulo,
conforme informou Wagner. Ele atende uma população de quase um milhão
de habitantes e mantém 60 leitos para
referência de dermatologia sanitária.
O hospital de Mogi das Cruzes, tinha
uma proposta para ser transformado em
um hospital geral. Ele ainda não é hospital geral, mas é um hospital de retaguarda, internando outros doentes crônicos,
possui leitos para AIDS, mas ainda funciona e tem características de colônia. O
que aconteceu de avanço nesse hospital,
de acordo com Wagner, é que, nesse momento, se discute a separação da gerência hospitalar da social.
O Hospital de Itu é o maior do Estado de São Paulo tem ainda cerca de
800 moradores. A finalidade dele seria
ser a retaguarda asilar, ele foi motivo

de vários grupos de trabalho. “O primeiro em 89 e o segundo 1994, mas de
novo nada aconteceu. No ano passado, pedimos a assistente social para ir
lá e reiniciar um processo de transformação. Parece que estamos dando alguns passos”, relatou..
O coordenador afirmou que o processo de transformação dos hospitais
colônias está abandonado, tanto em
nível estadual como federal. O terceiro
ponto, segundo Wagner, é propor que
se encaminhe ao Ministério da Saúde, a
área técnica de dermatologia sanitária,
que se crie um grupo tarefa com representantes e técnicos da área social e de
representantes do movimento para no
máximo em três meses, ter um diagnóstico da situação e uma proposta de atuação nesses hospitais colônia. “O interessante é um grupo tarefa que rapidamente, em 90 dias, tenha um diagnóstico da situação e apresente uma proposta que inclua um cronograma de visitas
a todos os estados, cobrando dos secretários estaduais e das coordenações o
processo de transformação”, propôs.

NEY PERCORRE O BRASIL AO LADO DO MORHAN
A ida do cantor Ney Matogrosso na
reunião do Conselho Nacional de
Saúde (CNS), em Brasília, foi um
sucesso. Além da boa repercussão
na imprensa, o conselho manifestou seu apoio e o Conselheiro
Jocélio da Central Única dos Trabalhadores (CUT) afirmou que o CNS
deve cobrar do Ministro da Saúde,
José Serra, o cumprimento da resolução que trata da veiculação da
campanha de mídia da hanseníase.
Durante sua passagem por Brasília,
Ney Matogrosso aproveitou para
conversar sobre a campanha, com
o Coordenador da Assessoria de Comunicação Social do Ministério. O jornalista argumentou que uma campanha
desse porte seria muito cara.
O Coordenador Nacional do MORHAN, Artur Custódio de Souza, diz que é preciso refletir sobre esse tipo de
avaliação. “Por mais cara que seja uma campanha na mídia, não chega nem perto do que o Brasil gasta com a
‘rolagem da dívida externa’ e com atos de corrupção”, reagiu.
Continuando sua luta junto ao MORHAN, o cantor visitou a antiga colônia de Itapuã, no município de Viamão (RS)
e falou na III Conferência Estadual de Saúde. Ney pediu aos conselheiros que retornassem aos seus municípios
com a meta clara de ajudar a acabar com a hanseníase no estado e apelou para que a delegação que fosse a
Conferência Nacional que acontecerá no mês de dezembro, em Brasília, manifestasse isto junto ao Ministério da
Saúde.
Ney Matogrosso visitou Curupaiti, no
bairro de Jacarepaguá (RJ) durante
a comemoração de aniversário da
instituição. O cantor também participou da 3ª Conferência Estadual de
Saúde de Santa Catarina, em
Florianópolis que teve como tema o
acesso a humanização e a qualidade na atenção a saúde”. As propostas da Conferência Estadual de Santa Catarina foram encaminhadas
para os debates na 11ª Conferência
Nacional de Saúde, que acontecerá
de 16 a 19 de dezembro, no Centro
de Convenções em Brasília.

COMPROMISSO E
SERIEDADE
Artur Custódio de Souza, presidente
Nacional do MORHAN ressalta a importância da adesão do cantor Ney
Matogrosso e do ator Ney Latorraca,
como voluntários na luta pela eliminação da hanseníase. “A idéia é começar fazer um movimento de artistas para levantar a questão da
hanseníase e do MORHAN”, diz Artur.

Ney Matogrosso já participou de várias atividades do MORHAN, como o
Concurso de Grafiteiros de Niterói,
onde foi jurado. Esteve presente na
homenagem a Alice Tibiriça, no Rio
de Janeiro. Ney gravou o roteiro para
vídeo em Brasília que, segundo o
Ministério da Saúde será veiculado em
breve. E, segundo o próprio Ney, caso
o Ministério não veicule, ele mesmo
irá tentar a veiculação junto a mídia.
Nas suas entrevistas e nos shows ,
o cantor também tem levado a mensagem do MORHAN. Ney tem participado, ativamente, das visitas as excolônias e das reuniões dos conselhos. A Nacional também fez contato
com Elba Ramalho e Chico Buarque,
através de Ney Matogrosso.
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Núcleo do MORHAN de Salvador
recebe visita
Os participantes do 10º Encontro Nacional do MORHAN visitaram
a sede do MOHRAN em Salvador,
onde também funciona os alcoólicos
anônimos. A gerência sede fica a
cargo de Edilberto de Almeida (secretário geral) e é coordenado por
Antônio Borges, mas antes de chegarem ao local passaram pela Rua
Bacurau.
Prevenção de Incapacidades
O serviço de enfermagem do
HPF depois de passar por um treinamento dado pela SESA, em convênio com a FUNASA, iniciou um
levantamento junto aos pacientes
para a partir da definição do grau de
incapacidades, desenvolver um programa específico.

contaram que recebem muitos pacientes de municípios como
Candeias, Simões Filho e Lauro de
Freitas. No momento existem 44 pacientes internados na unidade e 14
asilados. Antônio Borges se emocionou ao encontrar Alberto, um dos
asilados mais antigos, que foi personagem de seu livro “Fragmentos
da Vida”.
O paciente mais antigo é Moisés
de Souza Ribeiro, de 64 anos, que
se internou na unidade em 1936.
“Gosto daqui. Quando me internei
aos 11 anos, só esperava o dia da
morte. Com o aparecimento do ácido sulfônico em 1945, houve uma
esperança. Vi muitas pessoas chegando, indo embora e morrendo”,
contou.
Bebês a bordo

Hanseníase volta a se manifestar
em pacientes mais antigos.
Atualmente a hanseníase é tratada com eficácia através do esquema da poliquimioterapia (PQT)
com associação da Dapsona,
Lampren e a Rifanpicina. Entretanto, relatam os companheiros do
ES, muitos pacientes foram tratados apenas com as duas primeiras drogas que não tem efeito
bactericida, apenas efeitos
bacteriostáticos.
Diante do retorno de sintomas da
doença em alguns pacientes e a necessidade de atualizar a revisão,
eles estão realizando exame clínico e baciloscópico em todos os pacientes do antigo esquema de tratamento.
Dom Rodrigo de Menezes é visitado

Os companheiros do MORHAN
visitaram o Hospital Dom Rodrigo de
Menezes, no bairro de Águas Claras. Os profissionais de saúde da
instituição estão tentando implantar
um programa de hanseníase, mas
têm encontrado resistência. Eles

Rosângela Brum com Caique e Sônia Homem com
Frederico.

Dois bebês alegraram o Encontro Nacional do MORHAN em Salvador. Caique, de um ano e dois
meses, filho de Rosângela Brum do
Núcleo de Queimados e Frederico,
de seis meses de idade, filho de
Sônia Homem, diretora do Hospital
de Itapuã. As crianças se revezavam no colo dos companheiros do
movimento.
São Vicente marca presença
Luiz José da Silva, do núcleo de
São Vicente, contou que ele mais
três voluntários daquele núcleo visitaram o Posto Saúde Central de
Iguape, no litoral sul paulista e o
Posto do Rocio. No primeiro, segundo ele, não existe um programa específico para a hanseníase e não há
voluntários do MORHAN no local,
além de haver problemas com a distribuição de remédios. No segundo,
não há cartazes que informem sobre a doença e nem são feitos atendimentos a por tadores de
hanseníase.
Luiz conta que trabalha com cerca de oito voluntários e lamentou
que os delegados da Baixada
Santista não pudessem ter compa-

recido ao encontro porque não houve ajuda dos municípios. “Os núcleos precisam se organizar melhor
para que as secretarias de saúde
entendam o trabalho do MORHAN”,
completou.
Arte e Atitude

Os grafiteiros Sávio e Saulo Chaves de Souza fizeram sucesso pintando camisetas e painéis do encontro. Os dois, que são de São Gonçalo (RJ), munidos do aerógrafo
(aparelho utilizado para a pintura)
pintaram muitas camisetas alusivas
ao encontro. Sávio explicou que
muitas pessoas confundem o
grafiteiro com o pichador. “O
pichador é aquele que suja os muros e prédios nas ruas e sempre brigam entre si. O grafiteiro faz um trabalho de arte que envolve desenhos
e cores”, destacou.
Araguaia elabora metas de trabalho

Dias e ... que a acolheram com todo
o carinho.
Morhan de Salvador amplia
sua atuação
O secretário-geral do MORHAN
Salvador, que é vice-presidente do
Conselho do Portador de Deficiência (Condef) está participando da
comissão civil de acessibilidade
para Salvador. O MORHAN tem assento no Conselho Estadual de Saúde (sistema de rodízio) e no Conselho Municipal tem cadeira de titular.
Uma parceria com a Vida Brasil no
Projeto Artes Mãos funciona na
sede social do MORHAN em Águas
Claras.
Núcleo de Jundiaí
articula suas ações
Através da realização de palestras o Núcleo do MORHAN em
Jundiaí, participa também do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Portador de Deficiência Física. No momento 15 voluntários integram a
entidade que funciona na Rua
Monteiro Lobato, nº 321, em Vila
Argos (Tel: xx-11-7321-3845)
Núcleo de Recife trabalha com ONGs

O núcleo do MORHAN de Conceição do Araguaia está concluindo
um mini-projeto de metas de trabalho no município visando, assim,
utilizar as melhores estratégias no
combate à hanseníase. A informação foi dada pela coordenadora do
núcleo, Leuda Lima Moura, relatando que há 100 casos notificados. O
núcleo conta com 45 voluntários.
Companheirismo e interação

A jornalista Rosana Melo que
esteve no 10º Encontro Nacional do
MORHAN ficou hospedada em dois
quartos diferentes, no Hotel Rio Vermelho durante sua estada em Salvador. Ela elogiou o desprendimento das companheiras do MORHAN
Sílvia de Oliveira, Íris e Adeusinha

O núcleo do MORHAN-Recife
pretende se reunir com a Secretaria de Saúde para definir as políticas na área de saúde, não apenas
na questão da hanseníase. O núcleo trabalha em parceria com o
Sindicato das Costureiras, Centro
Luiz Freire e Obras de Frei Francisco. De acordo com Raimundo
Viana, tesoureiro do núcleo que
esteve no Encontro Nacional do
MORHAN, em momentos de
ações são reunidas até 60 pessoas. Ele contou também que os
membros da entidade têm se reunido com as Secretarias de Saúde
de Camaragibe e Olinda.“A idéia é
que até o ano 2001 tenhamos núcleos em todas as cidades da Re-
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gião Metropolitana”, disse. O núcleo de Recife é coordenado por
Edmilson Lima de Oliveira e funciona nas Obras de Frei Francisco
(R. Henrique Dias, 208 -–Derby –
Recife (PE) CEP 50070-140). Os
contatos podem ser feitos através
do telefax: xx-81-231-5341 ou email: domhelder@hotlink.com.br.

Aluizio Ferreira Souza Filho está
se movimentando para fundar o núcleo de Tucuruí, no Pará. Enquanto
isto, ele vem realizando um trabalho de conscientização junto a pessoas que já foram portadoras de
hanseníase.

Câncer (Avosos). Os contatos com
o pré-núcleo podem ser feitos pelos
telefones xx-79-211-8627 e xx-799133-7302.

Pré-Núcleo de São Paulo realiza
vários trabalhos

Núcleo do Acre consegue mudar
calendário de pensionistas
O núcleo do MORHAN-Acre tem
cerca de 27 projetos executados
graças ao empenho da entidade.
Entre eles, a mudança do calendário dos pagamentos de pensionistas do Rio Branco, carteira de
passe livre para ônibus, além de
três convênios assinados e
alocados com a Secta (Serviço
Social Estadual em Saúde). O coordenador do núcleo, Cláudio Alves
de Oliveira, relata ainda a fundação de um novo núcleo no município de Brasiléia.
Núcleo do Espírito Santo
volta a se articular

Sob a coordenação de Genosias
Ferreira Manhães, o núcleo do
MORHAN no Espírito Santo reativou
sua diretoria há um ano. O núcleo
funciona no Hospital Pedro Fontes
(tel: xx-27-254-1543). Atualmente,
os voluntários fazem palestras em
colégios, visitas a domicílios, além
de atuar no hospital.
Pré-núcleos em ação

Vice-coordenador Nacional do
MORHAN recebe medalha

A educadora Rosana Noriko
par ticipou do X Encontro do
MORHAN representando o prénúcleo de São Paulo. Mesmo em
formação, o pré-núcleo vem realizando trabalho de grupo com os
pacientes e a apresentações de
teatro de bonecos divulgando, assim, sinais e sintomas da
hanseníase. “Prestamos atendimento multidisciplinar com a participação de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais”,
contou. Rosana disse ainda que
são atendidos 300 pacientes em
alta e os que fazem uso do PQT.
A coordenação fica a cargo da
enfermeira Sandra Maria Pereira
Ferraz. O atendimento é feito no
Centro de Referência de DST/
AIDS – Jabaquara (Av. Ceci,
2.235 – Planalto Paulista – Tels:
xx-11577-9143/ xx-11-275-1999
Ramal 226)e os interessados a
participar do projeto podem fazer
contato.
Pré-núcleo de Sergipe
reorganiza ações
Inicialmente uma visita a ex-colônia de Aracaju e reuniões com a
Coordenação de Hanseníase no
Estado, assim começa a se articular o pré-núcleo de Aracaju. O coordenador Antônio Joaquim Ferreira
conta com sete voluntários e a entidade que se forma está funcionando na Associação de Voluntários de
Tratamento e Apoio a Pacientes com

O vice-coordenador nacional do
MORHAN e coordenador nacional
do Núcleo do MORHAN-Salvador,
Antônio Borges, recebeu a Medalha Tomé de Souza. Ele agradeceu
ao vereador Jorge Jambeiro que
submeteu seu nome à Câmara Municipal de Salvador para
homenageá-lo. O parlamentar disse que a homenagem nada mais é
do que um agradecimento pelos
muitos serviços prestados por
Borges em prol da saúde da comunidade.

PROJETO CARIRI-2000
São muitas as ações realizadas pelo Morhan-Juazeiro do Norte dentro do Projeto Cariri 2000,
sob a coordenação de Francisco
Faustino Pinto. Nas escolas públicas foram proferidas palestras
para 313 alunos e distribuídos
cerca de 15.000 folders durante as
panfletagens esclarecendo sobre
a doença.
Como todo bom brasileiro é
atraído por uma bola de futebol, o
MORHAN de Juazeiro tem o seu
time de futebol que já jogou 10 partidas, chamando a atenção de uma
platéia atenta, somando mais de
850 pessoas.

Cantarino recebe título de
embaixador do Conasems
O Secretário de Estado de Saúde, Gilson Cantarino, foi nomeado
embaixador da eliminação da
hanseníase no Brasil pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). A iniciativa recebeu apoio integral da
Organização Mundial de Saúde
(OMS) que parabenizou o
Conasems pela escolha. A missão
de Cantarino é a de favorecer o
acesso igualitário da população ao
diagnóstico precoce e ao tratamento adequado da hanseníase em todos os municípios do Brasil. Além
disso, ele vai defender, junto aos
três níveis de governo e as organizações da sociedade civil, ações
mais incisivas para que as crianças não contraiam a doença e que
não desenvolvam as incapacidades físicas decorrentes do diagnóstico tardio.

Gilson Cantarino

Solicitação de informações
sobre hanseníase,
denúncias, endereços dos
núcleos, inscrição de
voluntários ou assessoria
para criação de novos
núcleos ligue:
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PESQUISA GENÉTICA
Liga de
Combate à
Hanseníase
marca presença
no Encontro

Raquel Massaro, vicecoordenadora do MORHAN
Ribeirão Preto, esteve no X
Encontro Nacional do
MORHAN representando a
Liga
de
Combate
à
Hanseníase e Dr. Luiz Marino
Becheli, da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto. A
liga foi fundada por estudantes
de Medicina há 10 anos a
par tir do MORHAN e se
desenvolve no Centro de
Saúde Escola, seu objetivo é
realizar o tratamento precoce
da doença.
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Genoma da hanseníase é decifrado das agências internacionais
O genoma do bacilo que causa
hanseníase foi decifrado por uma
equipe de cientistas franceses e britânicos. A seqüência completa do
genoma (conjunto de genes) do
bacilo que causa a hanseníase -ou
seja, todas as bases que formam
os genes estão em ordem- é resultado de uma colaboração iniciada

em 1996 entre as equipes dos cientistas Stewart Cole, do Instituto
Pasteur, em Paris, e Bart Barell, do
Centro Sanger, no Reino Unido. Os
investigadores pretendem comparar o material genético do bacilo da
hanseníase (Mycobacterium leprae)
com
o
da
tuberculose
(Mycobacterium tuberculosis).

Essa comparação poderá ajudar
na criação de vacinas e novos medicamentos contra as duas enfermidades. Cerca de 800 mil novos
casos de hanseníase são
registrados por ano no mundo. A
maior parte deles está concentrada em países em desenvolvimento, como o Brasil e a Índia.

Morhan de Sobral capacita
multiplicadores e forma parcerias

De acordo com Raquel
Massaro, o atendimento
acontece todas as terçasfeiras de 17h30 às 22h, no
próprio centro. Lá é feito o
diagnóstico e o tratamento dos
atingidos pela hanseníase. O
tratamento com PQT é
fornecido
pelo
centro
gratuitamente com medicamentos doados pelo Estado.
A liga procura realizar
atividades em datas como o
Dia Mundial da Hanseníase e
Dia do Médico (8 de outubro),
palestras nas escolas e
sensibilização de médicos.
Raquel conta que a liga é
formada por alunos do
primeiro ao sexto ano de
Medicina e é supervisionada
pela professora Cacilda Souza
e Silva, membro da Sociedade
Brasileira de Hansenologia e
do Hospital das Clínicas e
assessora de Medicina da
Rede MORHAN Net. São
realizadas cerca de cinco
consultas por noite através
deste trabalho voluntário.
Atuam também na liga, a
técnica de enfermagem Luzia
Machado e Raquel Massaro
na visita familiar e no grupo
de PQT.

Várias atividades têm movimentado o núcleo do MORHAN de Sobral
e quatro enfermeiros: Francisco
Gurgel Freitas Júnior, Francisca
Marlene Bezerra, Maria de Jesus
Guilherme Cavalcante e Sandra
Maria Carneiro Flor representaram a
delegação de Sobral no X Encontro
Nacional do MORHAN. Francisca
que é coordenadora do Programa de
Hanseníase de Sobral contou que a
entidade realizou um coffee break
na Igreja Assembléia de Betesda,
que mobilizou vários usuários. Eles
também promoveram uma palestra
com a equipe médica (oito profissionais) da fábrica Grendene que tem
8 mil funcionários.

Outra atividade foi uma palestra para
cerca de 150 funcionários da Indústria Alimentícia Coelho, onde foi firmado o compromisso para que fossem examinados os trabalhadores.
Eles foram também a Câmara de
Vereadores divulgar as atividades do
MORHAN e discutiram os casos
novos e os bairros de maior incidência de hanseníase. Os parlamentares assinaram um requerimento solicitando ao Prefeito Cid Ferreira
Gomes um terreno para a construção do núcleo de Sobral.
PARCERIAS
Mas, as atividades não pararam por
aí. A capacitação de multiplicadores

não foi esquecida, para isso, firmaram uma parceria com profissionais
do sexo no sentido de orientá-las a
conhecer os primeiros sinais da doença nos parceiros.
O MORHAN de Sobral encaminhou
seu primeiro projeto a organizaçãonão governamental LEPRA. Ele
visa discutir a Educação e Saúde
junto as escolas da rede pública
estadual, radialistas e prostitutas.
O projeto prevê a realização de
oficinas, treinamento com os professores que vão repassar as informações aos alunos. O objetivo
é que eles possam fazer a
suspeição dos casos e formar
multiplicadores.
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VOTAÇÃO
O último dia 10º Encontro Nacional do MORHAN foi dedicado a
apresentação do relatório da Nacional e das chapas concorrentes a eleição da nova diretoria do MORHAN.
Foram tomadas várias decisões em
assembléia.
Foi aprovado, por unanimidade,
o nome de Bernard K. Pinika’a para
assumir a coordenação da
International Association for
Integration, Dingnity and Economic
Advancement (IDEA). Outra proposta aprovada por unanimidade, foi a
de denunciar a situação no Ceará e
a ação preparada contra a antiga diretora do Hospital de Maracanaú
através do JORNAL DO MORHAN
com ar ticulação juntos aos
parlamentes, e também formalizar
denúncia para ao Ministério Público
e ao Conselho Federal de Medicina.

lembrado que o imóvel estava avaliado entre R$ 30 mil e R$ 35 mil.
Foi levantado que a reforma da casa
não sairia por menos de R$ 5 mil.
De acordo com o exposto por
Adeusinha do Distrito Federal, a
compra de imóvel semelhante em
Brasília, custaria entre R$ 100mil e
R$ 120 mil.
Foi aprovado a construção do
Memorial Bacurau em Brasília.
NOVA DIRETORIA É ELEITA

TRABALHOS DE GRUPO

Artur Custódio

Artur Custódio dividiu os trabalhos em cinco grupos, cada um coordenado por um articulador regional. O objetivo foi discutir propostas
novas, diferentes das apresentadas
nos encontros regionais. Os grupos
escolheram seus relatores.
VOTAÇÃO SOBRE A SEDE É
TUMULTUADA
Uma das votações mais tumultuadas foi a que decidiu os destinos
da sede de São Bernardo do Campo, sendo realizada mais de uma
vez, até que fosse de fato ratificada.
Artur explicou que as duas casas
estão localizadas em uma região de
difícil acesso. Uma das casas tem
problemas de manutenção e em
ambas moram colaboradores do
MORHAN.
A regionais fizeram as seguintes
propostas: manter e transformá-las
em memorial, vender e comprar outra casa perto de São Paulo, ao lado
do metrô, vender a casa de São
Bernardo do Campo e comprar uma
em Brasília .
Por votação foi decidido que os
imóveis não seriam vendidos e sim
alugados. Sobre sua utilização, foi

Marcelo Vieira

Região Nordeste estão Cristiano,
Aluísio, Cláudia (CE), Francisco
Faustino (CE). Integrando Região
Centro-Oeste estão Adeusinha e
Vicente. Na Região Sul estão os
companheiros Bélgica e Terezinha.
Na Região Sudeste estão Guilherme Pereira (RJ) e Silvana (MG). Integrando o Departamento Cultural
está Vicente Pironti.
OUTRAS DELIBERAÇÕES
No 10º Encontro Nacional do
MORHAN foi decidido que o termo
lepra está descartado, sendo mantido o termo hanseníase. No que se
refere à composição das regionais.
A Norte foi dividida em duas regionais, com dois membros eleitos durante os encontros nacionais, sendo
que cada regional deve ter estrutura
própria com regimento interno ad referendum mantida pela Nacional e
fazendo parte da chapa da Nacional.
Ficou decidido, ainda, que será
denunciado ao Ministério Público as
condições de vida dos residentes
nas colônias. Será formado um fórum
nacional para discutir a Resolução
270 de fevereiro de 1998, analisando
os resultados das ações técnicas
diante das colônias e priorizando a
formação política do movimento.Também ficou deliberado que o MORHAN
vai criar um esboço para fundamentar a lei que vai regulamentar as terras das colônias e benfeitorias nelas
existentes. O MORHAN vai lutar pela
expansão dos direitos de cidadania

A chapa única “Construção Coletiva MORHAN 2000” foi eleita para
cumprir o próximo mandato. Na coordenação nacional está Artur Custódio de Souza, o vice-coordenador
é Antônio Borges. Integram também
a nova diretoria Marcelo Vieira (primeiro secretário), Eny Carajás (segundo secretário), Alina (primeira tesoureira), Reynaldo Matos de Oliveira (Comunicação) e Zilda Borges (segunda secretária de Comunicação).
Integrando o Conselho de Ética
estão Terezinha, Antônio Joaquim
Ferreira, Sílvia Daflon, Neide e
Neuza. Cuidarão do Departamento
de Assuntos de Ex-Colônias: Sena,
Cristiano (PA) e Hélio Dutra (MG).
O Departamento Jurídico formado pela Rede de Direitos Humanos
do MORHAN, é coordenada por
Margareth Castro. No Departamento Científico estão Germano,
Suzilente, Sônia Homem, Raquel
Massaro, Marlene (Sobral) e Zilda
Borges (MT). Integrando o Departamento de Formação estão Marcelo
Vieira, Neide, Terezinha para a Região Nordeste I, Edgilson Barrocas
e Braúlio para a Região Norte II. Na
Artur Custoódio e Pirelli

dos moradores destas colônias, pela
assistência médico-hospitalar que
cabe ao SUS, respeitando a
municipalização
e
a
descentralização dos serviços e a
capacidade instalada pelo governo
municipal e estadual e os direitos dos
usuários e comunidades adjacentes.
Está prevista a garantia de assistência médico-hospitalar aos ex-pacientes das ex-colônias, inclusive dos
agravos, em conformidade com o que
está explicitado na Lei Orgânica da
Saúde e na Constituição.
Deve ser feito também o levantamento da cobertura nacional das
ex-colônias para conhecer o seu
perfil, o que agilizará e facilitará a
atuação do MORHAN, com a participação dos conselhos municipais,
estaduais e nacional. Deverá ser
organizado de dois em dois anos,
ou quando necessário, para
aprofundar a discussão de suas prioridades a fim de elaborar diretrizes
e apresentar propostas de encaminhamento a nível nacional.
Entre outras deliberação ficou definido que o MORHAN vai viabilizar
junto às ONGs assistência especial
para todos os núcleos e suas reivindicações com conhecimento estadual em elaboração encaminhada pela
Regional para a Nacional e que a Coordenação Nacional dê suporte, encaminhamento e acompanhamento
aos projetos com informação aos interessados, ou seja, os núcleos.
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TERCEIRO SETOR:
REGULAMENTAÇÃO À VISTA
Uma das mesas redondas que despertou grande
interesse foi sobre “Terceiro Setor”, que teve a
coordenação de Terezinha. Vicente Pironti, o
Vicentinho de Limeira , explicou quais são os setores que permeiam a sociedade: o público, o privado, com potencial econômico e as organizações da sociedade civil com caráter público, consolidado em lei. Segundo Vicentinho, o MORHAN
se enquadraria no terceiro setor.
Segundo ele, a unidade básica desse setor é fundamentada em projeto, ele defendeu o planejamento de ações. “Há uma nova cultura do
voluntariado, que atua como agentes de transformação por um mundo melhor. Esse movimento
começou há três, uma cultura que, além da vontade, tem que ser técnica, pró-atividade, ou seja,
tem que antever o que se pode fazer antes que a
situação ocorra”, argumentou.
Vicentinho lembrou que antes da lei, sancionada
pelo Fernando Henrique Cardoso em 1998, não
se falava em direitos e deveres dos voluntários e
que essa lei é que passou a tratar dos aspectos
básicos desses direitos e deveres. “Eu acho que
devemos estudar o que é esta lei e pensar a respeito com clareza”, recomendou. Ele também sugeriu que a rede do MORHAN, se interligue a
outras redes para que se tenha acesso à referências interessantes e que sejam trazidas à discussão na entidade. Para ele, a rede tem um “propósito unificador, de relacionamentos
interpessoais, e acontece em uma organização
horizontal, interligando e transpondo fronteiras”.
Como o ano de 2001 foi instituído pela ONU como
o Ano Internacional do Voluntariado, com a implantação da nova cultura do voluntariado, fez a
proposta de se criar um centro de voluntariado,
conectando outras redes.
POLÍTICA CULTURAL: MUITAS PROPOSTAS
Uma discussão que mobilizou os companheiros
do MORHAN girou em torno da mesa redonda

“Política Cultural” . Vicente Pironti, o Vicentinho
de Limeira, fez uma série de justificativas para a
criação do Memorial Bacurau, além de uma série
de propostas para o incentivo a uma política no
setor.
·

Criação do Memorial da Pessoa Atingida pela
Hanseníase, com a memória do nosso passado. Núcleos como o de Betim, que possui
biblioteca, forneceriam material e subsídios
para o resgate dessa história;

·

Museu do Futuro, com projetos e propostas,
sonhos dessas pessoas, um espaço real ou
virtual;

·

Construção de política cultural com o objetivo de transformar os hábitos da população
em relação a pessoa atingida pela
hanseníase, com a popularização do termo
hansen X lepra e a desmistificação do caráter bíblico e incentivo ao toque. “Abordagens
que levariam em consideração o coração”,
resumiu Vicentinho. E como fazer? Através
de concursos, festivais, currículos escolares,
grupos de teatro, parceiras com secretarias
de Educação e Cultura;

·

Disponibilizar know-how do Projeto Anjos da
Saúde.

Vicentinho – comentou que a Lei Rouanet pode
ajudar o MORHAN. É preciso ter um projeto,
encaminhá-lo ao Ministério da Cultura e, se aprovado, o movimento passa a ter aval para fazer
captação de recursos junto as empresas. Sobre
a rede, Artur lembrou que ela é de todo o movimento. “A rede é única”, completou.
O coordenador nacional do MORHAN deu como
exemplo, o caso do terreno de Ribeirão Preto,
que um documento seguiu para uma advogada
de Santos pela proximidade. “A idéia inicial da

Vicente Pironti

rede é, primeiro, trabalhar a questão da hansen,
depois da saúde e, no futuro, questões de movimento social”, finalizou.
Sobre a rede, Artur lembrou que ela é de todo o
movimento. “A rede é única”, completou.
O coordenador nacional do MORHAN deu como
exemplo, o caso do terreno de Ribeirão Preto,
naquela situação, um documento seguiu para
uma advogada de Santos pela proximidade. “
A idéia inicial da rede é, primeiro, trabalhar a
questão da hansen, depois da saúde e, no futuro, questões de cidadania e movimentos sociais”, finalizou.

Congresso do Conasems reafirma pacto
para eliminação da hanseníase
Eliminar a hanseníase no Brasil até o ano de 2005.
Esta e a nova meta da aliança entre o Ministério da
Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, Organização
Mundial de Saúde, Movimento de Reintegração das
Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN), Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems) e Fundação Novartis para o Desenvolvimento Sustentável reafirmada durante o XVI Congresso do Conasems realizado em Salvador.
Os números da hanseníase no Brasil ainda assuntam. São 40 mil novos casos por ano, e neste triste
ranking o país só perde para a Índia. Na reunião anual do Conasems a descentralização foi discutida
como a melhor estratégia para se alcançar a eliminação desse mal, hoje facilmente curável. Dentro desta
ótica, os centros de saúde de cada município do país
deverão oferecer diagnóstico e tratamento gratuito

para os portadores da doença, com agentes de saúde
visitando casas e locais de aglomeração de pessoas.
Outro ponto considerado importante foram as formas de incentivar as pessoas para que procurem precocemente o tratamento, assim como o combate aos
preconceitos da comunidade em relação à doença.
A Fundação Novartis se comprometeu com a aliança a doar toda a medicação necessária para o tratamento da hanseníase a fim de eliminá-la completamente nos próximos cinco anos. Embora seja uma
infecção bacteriológica facilmente curável, a
hanseníase ainda destrói a vida de muitas pessoas,
podendo produzir deformidades e mutilações progressivas e irreversíveis. Além das seqüelas físicas, o doente ainda sofre exclusão social em função do estigma herdado dos tempos em que a hanseníase ainda
era chamada de lepra e era a mais temidas da doenças.

Os representantes da aliança fizeram questão de
ressaltar que um período de seis a doze meses de
tratamento a base de comprimidos, distribuídos gratuitamente nos postos de saúde, são suficientes para
curar a doença.
O cantor Ney Matogrosso participou de uma coletiva com a imprensa visando chamar a atenção
para o problema da hanseníase e reivindicar campanha de esclarecimento.
O congresso contou ainda com a participação do
Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro,
Gilson Cantarino, que foi empossado como embaixador para a eliminação da hanseníase.

(Fonte: matéria de Silvana Mata – Correio da Bahia –
25/08/00)
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O 10º Encontro Nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) realizado em Salvador, reuniu durante
quatro dias integrantes do movimento em todo o país, autoridades de saúde
e representantes de várias Organizações Não-Governamentais internacionais. O encontro teve como objetivos principais: eleger a nova diretoria nacional, elaborar propostas nacionais e fortalecer a unidade nacional das bases
do movimento. Na ocasião também foi entregue o prêmio Bacurau oferecido
a todos aqueles que de alguma forma em suas ações ajudaram a construir o
processo para que se alcance a eliminação da hanseníase.
Um coquetel, no Centro de Amaralina marcou a entrega do Prêmio Bacurau.
Os premiados foram escolhidos através de uma votação de todos os núcleos do Brasil e a categoria póstuma foi criada posteriormente à votação,
tendo em vista que nomes de companheiros que já partiram foram muito
citados.
Na categoria póstuma foram homenageados: Pítias de Castilho Lobo (RJ),
Lúcio Luiz Souza (SP), Omilton Visconde (SP) e Francisco Augusto V.
Nunes (AC).
Os gestores premiados foram o Secretário Estadual de Saúde do Rio de
Janeiro, Gilson Cantarino; o Secretário Municipal de Saúde de Teresina, Sílvio Mendes; o Secretário Municipal de Saúde de Palmas, Neilton Araújo e o
Secretário Municipal de Saúde de Sobral, Luiz Odorico.
Na categoria técnicos foram agraciados com o prêmio Gérson Fernando
(ATDS/ MS), Maria Leide V. de Oliveira (UFRJ), Wagner Nogueira (SES-SP) e
Vera Andrade (GT-Conasems).
Na categoria sociedade receberam a homenagem Antônio Borges, vice-coordenador nacional do MORHAN-BA, o Senador Tião Viana (PT-AC), o cantor
Ney Matogrosso e a coordenadora do MORHAN-Teresina, Lucimar Batista.

Gérson Fernando faz balanço otimista
O coordenador do
Programa
de
Hanseníase no Ministério da Saúde, Gerson Fernando, descreveu com emoção
o significado do Prêmio Bacurau. “Para
mim é uma das coisas mais importantes, porque é a homenagem de quem realmente recebe a atenção. Desde que eu
me formei eu trabalho com hanseníase
e para mim isto expressa que o meu trabalho está tendo um
eco em relação as
pessoas que preciGerson Fernando
sam do atendimento.
Isto significa uma homenagem que eu nem sei se mereço tanto, mas para
mim eu me sinto bastante honrado”, comentou.
Ele fez um balanço otimista sobre a atuação do Ministério da Saúde nos
últimos anos. “Eu acho que estes índices nós temos revertido nestes últimos 15 anos. Nós reduzimos a doença de 250 mil casos para aproximadamente 65 mil casos. Isto mostra que nós tínhamos cerca de 14 doentes a
cada 10 mil habitantes para aproximadamente 3 mil. Então hoje nós temos
3 vezes mais do que a meta recomendada. Esta redução que a gente teve
muito grande e agora com a implantação das novas normas técnicas vão
fazer com que a gente possa alcançar pelo menos em nível nacional a
redução da hanseníase como problema de saúde pública conforme a Organização Mundial de Saúde recomenda. Evidentemente que alguns estados
vão requerer uma atuação maior mais ampliada para que a gente possa
rapidamente chegar nesta eliminação”, concluiu.

O cantor Ney Matogrosso um dos mais novos militantes do MORHAN, que
também foi premiado, reafirmou que vai aproveitar o espaço que lhe é
concedido dentro da mídia para realmente informar o povo brasileiro sobre
a hanseníase. “Até um ano atrás eu não sabia que esta doença tinha cura,
eu não sabia que o remédio existe e é dado, ninguém sabe. Recentemente,
eu estava no Rio de Janeiro conversando com pessoas de televisão, formadoras de opinião e ninguém sabe disto e as pessoas se surpreendem,
como eu não sei disto?”, contou.
Para Ney grande parte do preconceito advém da ignorância. Ele conta que
não sabia que a doença ao ser tratada deixa de ser contagiosa. “Se o
Governo quiser ele acaba com esta
doença, mas é preciso que ele queira. É uma doença que já tem cura há
mais de 50 anos. É um absurdo nós
sermos vice-campeões, que vergonha!. Mas, o louco da história é que
tem um remédio, isto é um absurdo
maior da história, é ninguém saber que
existe um remédio que combate eficazmente a doença, que acaba com
a doença se tomado dentro de um prazo rápido não deixa seqüela. É muito
Ney Matogrosso
impressionante a gente não saber disto. Então eu me coloco à disposição para levar estas informações.”, disse.
Durante o encontro, o cantor acompanhou o coordenador nacional, Artur Custódio de Souza, a várias entrevistas em TV, jornais e rádios, colocando sua
imagem e figura pública a serviço da causa do MORHAN.
Palmas: unida pela solidariedade
O Secretário Municipal de Saúde de
Palmas, Neilton Araújo, outro homenageado atribuiu seu prêmio ao reconhecimento de um trabalho coletivo
em uma região nova. “Acho que o
MORHAN marca definitivamente a
sua presença nesta articulação
multisetorial da luta da hanseníase.
É um troféu que ao mesmo tempo que
reconhece os esforços, premia as inovações e as realizações de várias personalidades da nossa gestão. Particularmente, com muito carinho, é uma
Neilton Araújo
coisa muito pessoal, não só pela trajetória nossa da luta da hanseníase,
muito antes de ser secretário de saúde, mas também por tudo que é possível
e que está acontecendo hoje. Eu fico feliz de me juntar a esta lista de pessoas
que pelo Brasil a fora foram contempladas e premiadas pela inserção nesta
luta coletiva da eliminação da hanseníase”, comemorou.
Sobre a situação da hanseníase em seu município, Neilton Araújo, crê que
em Palmas, o trabalho seja menos árduo que em outros municípios porque, segundo ele, existe um sentimento de abertura, de convivência, de
solidariedade maior que em outros municípios, pelo fato da cidade estar
sendo construindo agora. “Por tudo isto, nós temos que aproveitar e não
perder esta oportunidade histórica que a nossa cidade nos oferece para
construir um sistema de saúde que visa o bem-estar da comunidade como
um todo e além disto dar para esta população a visão de que o sistema de
saúde não é do partido ou do prefeito ou do secretário, ele é de todos os
nós. Depende de uma ação política. Mas depende fundamentalmente da
visão de solidariedade, de grupo social, desta questão meio romântica
como alguns chamariam, mas que eu acho muito atual hoje”, disparou.
O Secretário Municipal de Saúde de Sobral, Luiz Odorico, disse que o
Troféu Bacurau representa um estímulo para que se faça muito mais. O
secretário disse estar emocionado, pelo fato de ter conhecido Bacurau
pessoalmente no Acre. “Ainda hoje tenho músicas do Bacurau cantadas
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por ele”, contou.
Luiz Odorico contou que a força tarefa, constituída pelo MORHAN e pelo

Luiz Odorico e Artur

Conasems, está lhe dando inspirações para várias outras ações em diversas áreas, a partir da prática e do que isto tem representado dentro dos
sistemas municipais de saúde. O Secretário de Sobral diz que o prêmio
recebido não é só seu. “Esse prêmio faz parte de todo o processo da
minha militância como sanitarista, como secretário municipal e agora cada
vez mais me impregnando da questão da solidariedade. Eu quero dedicar
este prêmio a nossa equipe, a equipe de rezadeiras (250 rezadeiras) e nós
estamos dando o diagnóstico de hanseníase a partir do encaminhamento
feito pelas rezadeiras, as nossas agentes de saúde, as enfermeiras do
Programa Saúde da Família, aos médicos e aos núcleos do MORHAN de
Sobral, na verdade eu sou mais um interlocutor e coordenador deste processo”, reiterou.
Luiz Odorico citou o MORHAN como um exemplo de mobilização nacional,
em um país continental como o Brasil com contradições culturais, políticas e regionais. “Se você não tiver esta idéia de movimento, de mobilização
nacional que o MORHAN está imprimindo a gente não consegue resolver
os nossos problemas sociais”, declarou.

Cantarino diz que
explosão demográfica favorece doença
O Secretário Estadual de Saúde do
Rio de Janeiro, Gilson Cantarino,
também disse ter ficado emocionado com a homenagem do MORHAN.
Ele considerou de grande importância a parceria que o MORHAN conquistou com o Ney Matogrosso. “É
muito importante, é um artista consagrado, um homem sério, dá uma
visibilidade muito grande para a sociedade desta luta de reintegração
e contra o preconceito. E esta é uma
estratégia que nós vamos ter que
construir no estado”, comentou. Para
Cantarino, é importante primeiro que
as pessoas saibam que a
hanseníase existe, tem sinais que
podem identificá-la e tem cura. “É
importante que tratem da hanseníase, que não é uma doença que escolhe
pessoas. Existe todo este preconceito da discriminação, porque no passado a doença não tinha cura e deixava deformidades. As pessoas vêem
muito como um mal que atinge algumas pessoas como se pudesse se
excluir do que é hanseníase”, avaliou.
O Secretário de Saúde do Rio de Janeiro diz que a questão da explosão
demográfica, e do aglomerado populacional favorece a reintrodução da
doença e do seu recrudescimento. Ele exemplificou citando a tuberculose
e a desidratação, doenças de cunho social muito grande. “No entanto no
caso da hanseníase, se for feito o diagnóstico de toda a pessoa que têm
hanseníase você consegue chegar em um momento que elimina a doença,
porque você deixa de ter a circulação do agente. Então é preciso intensificar isto, mas para intensificar isto tem que demolir o preconceito.
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A homenageada Vera Andrade, do Conasems, disse ter ficado muito emocionada, porque nunca tinha ganho um prêmio. “Partindo do nome do
Bacurau é a maior homenagem que eu poderia ter recebido. É basicamente o reconhecimento do trabalho
que eu tenho tentado fazer. É exatamente o que vem escrito no troféu, temos exercitado a ética, trabalhar com o amor e trabalhar na
causa”, completou.
Sobre o trabalho do grupo tarefa,
Vera Andrade disse que ele está
conseguindo seu objetivo, mas
numa velocidade muito inferior ao
desejado, por uma série de questões administrativas, que dificultam o
processo. “A cobertura do país é muito mais baixa do que nós supunhamos
e os obstáculos que nós temos são muitos. Subestimamos os obstáculos. Mas, eu acho que é um projeto promissor, acho também que é
irreversível o projeto da descentralização”, finalizou.
Para Lucimar Batista, coordenadora do núcleo do MORHAN-Teresina o
troféu Bacurau significou o reconhecimento de um trabalho de 15 anos
dentro do movimento no Estado do Piauí, com muita dedicação, compromisso e responsabilidade. “Ficamos triplamente felizes, porque fomos homenageados enquanto núcleo, enquanto gestor municipal e Gérson
que é um conterrâneo também foi
homenageado”,disse.
O trabalho daquele núcleo de acordo com Lucimar é uma ação mais
que política, com parcerias com a
secretaria de saúde do estado e do
município, mas continuam sendo realizadas palestras e educação em
saúde. “Nós temos também feito um trabalho em parceria com o Núcleo
Pró-Igualdade, que é um órgão dentro da Delegacia Regional de Trabalho
que é exatamente tem como lema ‘Todos pela igualdade de oportunidade’,
já que nós recebemos muitas denúncias de discriminação do mercado de
trabalho. E temos conseguido bons resultados e estamos muito felizes
por isto”, relatou. Segundo Lucimar, o município de Teresina até setembro
do ano passado, tinha 8 unidades de saúde com o programa implantado,
hoje já são 25 e haverá uma ampliação com mais 25 unidades completando uma cobertura de 100%. “Isto é uma vitória muito grande do município,
que nós estamos acompanhando este processo desde o planejamento
até a execução, estamos caminhando neste sentido”, finalizou.

O vice-coordenador do MORHAN e coordenador do núcleo de Salvador,
Antônio Borges, disse ter ficado envaidecido ao saber que foi escolhido
através de votação de todos os núcleos do MORHAN para receber o
Prêmio Bacurau. “Fiquei honrado por se tratar do troféu instituído para
reverenciar a memória de um grande amigo, companheiro de luta e fundador
do MORHAN”. Borges conclamou à plenária que se revolte contra fatos
que persistem há tempos. “O nosso país é o segundo no mundo em
casos conhecidos de hanseníase e o primeiro nas Américas. Isto é
chocante e constrangedor”, lamentou. Borges ressaltou as dificuldades
enfrentadas pelo movimento e a dedicação do Coordenador Nacional Artur
Custódio de Souza. Borges falou ainda sobre o preconceito em relação à
doença. “Os dicionários continuam nos tendo como morféticos, nojentos
e imundos e hanseniano, hoje, ainda é sinônimo de leproso no seu mais
vil conceito discriminatório, apesar de toda a luta travada para afastar o
milenar estigma”, disse.
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REGIONAL SUL
A coordenadora Terezinha São Paulo explicou que a Regional
desenvolve as seguintes atividades:
·
trabalhos educativos, visando
prevenção, diagnóstico precoce
e reabilitação do paciente e da
sociedade;
·
reuniões em grupo;
·
participa de reuniões técnicas
no Conselho de Saúde, com a
participação do sapateiro de
Sertãozinho;
·
pesquisa domiciliar para detectar o conhecimento da população sobre hanseníase (concluída por ocasião da elaboração
deste relatório);
·
equipe de teatro.

de São Paulo. Devido a repressão
de demanda, está virando uma unidade mista que desenvolve um trabalho educativo, de sensibilização
e de capacitação de equipe
multiprofissional em parceria com
a Sociedade Bezerra de Menezes
e Palavra e Ação.
LIMEIRA (SP)
Limeira que também é um prénúcleo, representado por Vicente
Pironti (Vicentinho) iniciou suas atividades em 1996. No ano de 1998,
realizou a primeira reunião de articulação do núcleo, que deverá ser inaugurado em breve.

em sede alugada, onde acontecem as reuniões ordinárias no 1º
e no 3º sábados. As atividades
sócio-educativas são realizadas
em parceria com a Coordenação
do Programa de Hanseníase do
município, com a Liga de Combate à Hanseníase da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto (Filiada
ao MORHAN) e com a equipe do
Programa de Assistência e Saúde Escolar que cobre todas as escolas municipais e 62% das estaduais.

SERTÃOZINHO (SP)
O município de Sertãozinho foi
credenciado e recebeu verba do Ministério da Saúde para intensificar
as atividades de eliminação da
hanseníase. Lembrou ainda que o
encontro da Regional foi feito em parceria com os núcleos de Ribeirão
Preto e Sertãozinho.
JABAQUARA (SP)
No encontro, Sandra Ferraz e
Rosana Oda representaram o prénúcleo de Jabaquara, que é em um
centro de referência do município

de endemia existente no Pará, onde
há cidades com mais de 100 casos/10 mil hab. Divulgou ainda que
a regional está elaborando uma
cartilha voltada para a reestruturação
dos núcleos, visando as coordenações estaduais.
GUARAPUAVA (PR)
O Núcleo de Guarapuava
(Paraná), atua no centro de referência que abrange 22 municípios
da região. Atua com ações
educativas através de gincanas e
produção de clipe com imagem positiva da doença, dirigido aos estudantes da 5ª a 8ª série de 23 escolas das redes municipal e estadual e particulares, em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde e a de Educação do Paraná, o
Ministério da Saúde e a NRL.
PIRAQUARA (PR)

Cristiano Torres

Vicente Pironti

RIBEIRÃO PRETO (SP)
coordenação de Ribeirão Preto foi eleita em 1999 e funciona

morhan@ax.apc.org

Cristiano Torres criticou a
desarticulação das coordenações de
combate à hanseníase, entre elas a
do Pará e de São Paulo, num momento em que se tem uma carta
assinada com a ONU para a eliminação da doença. Denunciou a gran-

Representado por Dide, o núcleo de Piraquara desenvolve as
seguintes atividades: treinamento
dos municípios da região, preparando profissionais para detectar
sinais e sintomas precocemente;
promoção de esporte para resgatar a cidadania de jovens de rua,
para que não se envolvam com
drogas e palestras com estudantes de Direito para sensibilizar o
poder público.

COMUNICADO
O Jornal do MORHAN é de VENDA
PROIBIDA. Só pode ser adquirido por
assinatura ou cortesia.
Seja assinante do nosso Jornal.
Essa LUTA também é sua!!!
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PEDIDO DE ASSINATURA

Nº 35 • JUL/AGO • 2000

Nome:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

UF:

Fone:

Fax:

Profissão:

Estou enviando ao MORHAN a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) por meio de

Consiga três assinaturas
e ganhe 6 edições grátis, o que
equivale à assinatura anual!

o Depósito em conta

o Cheque nominal

De que forma tomou contato
com o pedido de assinatura?
Voluntário

DOAÇÃO ESPONTÂNEA
Estou enviando ao MORHAN, como doação, R$
o Depósito em conta

Núcleo

,00 (

REAIS) por meio de
o Cheque nominal

OsinteressadosemadquiriraassinaturadoJornaldoMORHANpodemenviarchequenominalàentidadeourecibododepósitobancáriofeitonoBancoMercantildoBrasil(389).agêncianúmero0116,
conta corrente 02815718-2, Rio de Janeiro, RJ •MORHAN -RuadoMatoso,6/gr.205-Pça.daBandeira-RiodeJaneiro-RJ-20270-130-Telefone:0800-262001

