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02 EDITORIAL

EXPEDIENTE SUMÁRIO

urante a ditadura, iniciada no ano de 1964, vários 
políticos, escritores e artistas foram presos e 

exilados. Surge a anistia anos depois e começa uma 
luta pela indenização daquelas pessoas.  

Ao longo dos dois últimos séculos, foi implantada 
no Brasil a internação compulsória das pessoas atingi-
das pela hanseníase. Era uma medida profilática para 
proteger a sociedade, mas esta foi sendo esfacelada, 
pois separava pais, mães, filhos, irmãos, enfim, toda a 
família. Com o passar dos anos, a ciência médica che-
ga à conclusão que o isolamento não era a solução cor-
reta para combater a endemia. No entanto, os danos 
sociais causados foram imensos e o Direito Humano 
daquelas pessoas foi negligenciado. O Morhan iniciou 
uma rede de compromisso social a ser tecida por um 
grupo de pessoas do movimento, simpatizantes da 
causa e políticos, para o direito humano do indivíduo 
hoje chamado de exilado sanitário seja resgatado. 
Uma indenização compulsória é o mínimo que Governo 
pode dar a essas pessoas. O direito humano precisa 
ser colocado em prática e com brevidade, pois se trata 
de pessoas idosas, portadoras de deficiências e que 
perderam tudo. Sabemos que esta é uma jornada que 
não pode ser muito longa, mas é extremamente justa, 
pois todo esforço individual ou coletivo para assegurá-
lo pode ser considerado um exercício de cidadania. 
Parceirizar Morhan, amigos da causa e políticos é 
como segurar a mão do outro trapezista em pleno 
ar. É preciso ter ousadia e confiar nele. É preciso um 
sonho comum. A tarefa de cuidar daqueles exilados 
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sanitários é dever humano e não um dever exclusivo 
do SUS ou de classes profissionais. 

Olhar com os olhos do coração; essa é a função 
principal dos Direitos Humanos e dos Legisladores 
honestos deste País. 

Cristiano Cláudio Torres
Vice-coordenador Nacional
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Na edição 43, página 12, a data do falecimento do Sr. Almicar Del Chiaro Filho 
saiu errada. A data correta é 30 de novembro de 2006.
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RESUMO HANSEN 03

 Conferência para Desenvolvimento de um 
Consenso na Prevenção de Deficiências (PD) 

foi realizada entre os dias 13 e 16 de setembro de 
2006, na Cidade de Cebu, Filipinas. Co-patrocinada 
pelas Missões Americanas de Hanseníase, pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde) e pela Federação 
Internacional das Associações para Eliminação da 
Hanseníase, a conferência contou com participantes 
de aproximadamente 30 países. Entre eles, mem-
bros da OMS, gestores de programas nacionais e 
uma série de terapeutas e profissionais de saúde 
com interesse na prevenção de deficiências (PD) 
em doenças crônicas debilitantes – em particular 
a hanseníase, filariose linfática, úlcera de Buruli e 
diabetes.

A contribuição das pessoas afetadas pela hanse-
níase aumentou tanto o conteúdo como a validade 
do consenso resultante. A evidência visível de seu 
poder e entusiasmo foi um encorajamento para to-
dos. Um dos objetivos da conferência era justamente 
discutir atividades para prevenção de deficiências no 
contexto da hanseníase e outras doenças crônicas. 
Estabelecer também um consenso para abordagem 
básica, baseada em evidências, que seja parte do 
manejo de rotina dos pacientes, além de definir 
prioridades para futuras pesquisas clínicas e ope-
racionais em PD.

Abaixo, alguns tópicos importantes da discus-
são:

Como podemos nos assegurar que as pessoas 
com reações e neurites sejam tratadas o mais cedo 
possível?

Existe tratamento razoavelmente efetivo para 
reações e neurites e a prioridade atual é expandir a 
cobertura de forma que todos os pacientes tenham 
acesso a este tratamento. Os próprios pacientes 
devem ser conscientizados do problema através de 
uma educação para saúde estruturada, no diagnós-
tico e na finalização do tratamento, para promover o 
auto-relato. Durante o seguimento regular, perguntas 
chave podem ajudar a identificar pacientes com 
sintomas sugestivos de reações ou neurite. Aqueles 
com alto risco devem ter avaliações neurológicas 
mensais. Um sistema efetivo de referência deve 
estar disponível para aqueles pacientes que tem 
queixas indicativas de neurite ou que demonstrem 
falhas na função neural.

Que abordagens simples podem ser desenvolvi-
das para promover o auto-cuidado em casa?

O auto-cuidado é uma estratégia chave na pre-
venção de deficiências e é um componente vital 
no controle da hanseníase, mas a extensão desta 
cobertura é, em geral, limitada. A participação dos 
afetados é essencial em qualquer programa de reabi-
litação. O desenvolvimento de técnicas de facilitação 

e aconselhamento dentro das estruturas locais é 
necessário para que se atinja cobertura adequada 
e manutenção de auto-cuidado na prevenção de 
deficiências. 

Quais são os pré-requisitos para um programa 
efetivo de sapatos?

O uso rotineiro de sapatos adequados é uma das 
intervenções mais importantes da PD em hansení-
ase, uma vez que a perda de sensibilidade na sola 
do pé e conseqüente ulceração plantar são freqüen-
tes. Qualquer pessoa com Grau 1 de deficiência 
deve ser ajudado, receber calçados especiais, seja 
comprando no mercado ou através de um programa 
organizado

Para PD efetiva, quais seriam os requisitos es-
senciais de registro?

Um sistema simples de registro é vital para o 
manejo e prevenção da deficiência. A coleta dos 
dados deve ser direcionada pelo uso clínico e de 
gestão. Medir e registrar deficiências de Grau 1 é 
necessário para definir a necessidade para sapatos 
especiais. Acuidade visual e ausência de cicatrizes / 
úlceras são indicadores chave para avaliar a eficácia 
das atividades de PD.

Quais são as prioridades de pesquisa em PD?
A pesquisa direcionada para temas de cobertura 

e acesso devem ser agora prioridade, primeiro na 
área de auto-cuidado e provimento de sapatos. Se-
cundariamente na área de tratamento das reações 
e neurites. Pesquisas objetivando a melhoria da 
eficácia de intervenções específicas de PD também 
são necessárias, mas devem ser consideradas de 
baixa prioridade.

Baseado no link: http://www.paho.org/English/
AD/DPC/CD/lep-consensus-stmt-pod.htm 

Colaborou Lavínia Schüller-Facinni

Conferência nas Filipinas debate a Prevenção de Deficiências

A



04 QUILOMbOS

isando descobrir casos novos da doença, o Projeto 
de Prevenção e Ação de Combate à Hanseníase 

nos Quilombos Piauienses foi desenvolvido durante 
7 (sete) meses, de Maio a Dezembro de 2006, nas 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas Mimbó, 
Olho D’Água dos Pretos, Custaneira, Baixa da Onça, 
Brejão, São Vicente/Macacos, Emas e Moisés. A 
campanha foi realizada pelo Morhan/PI em Convênio 
com o Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância 
em Saúde/Coordenação de Hanseníase e OPAS – Or-
ganização Pan-Americana de Saúde em parceria com 
a Coordenação Estadual das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas do Estado do Piauí, e Secretarias 
de Saúde dos Municípios de Amarante, Esperantina, 
Paquetá, Queimada Nova, Redenção do Gurguéia, 
São Miguel do Tapuio e São Raimundo Nonato. 

 A Coordenação Estadual das Comunidades Ne-
gras Rurais Quilombolas do Estado do Piauí, de acordo 
com levantamentos por ela realizados, assegura que 
existem mais de 60 comunidades quilombolas iden-

V tificadas na zona rural piauiense. Nas questões da 
educação, da agricultura, da cultura e, principalmente, 
da saúde, estas Comunidades encontram-se diante 
de uma situação de extrema ausência de políticas 
públicas direcionadas para o resgate e/ou a melhoria 
da qualidade de vida. As ações, os serviços oferecidos 
pelo governo nos três níveis, através de inúmeros 
programas de assessoria/assistência técnica em 
saúde, cultural, social e capacitação, bem como ou-
tras ações em atividades econômicas pontuais, ficam 
comprometidos, devido à falta de uma ação contínua 
que possibilite complementar as políticas operacio-
nalizadas pelo próprio governo e pelas iniciativas da 
sociedade civil. 

Situação Endêmica no Estado 

A Região Nordeste do país apresenta o maior 
número absoluto de paciente de hanseníase em cur-
so de tratamento e de casos novos, porém quando 
se observam os coeficientes de prevalência e de 
detecção de casos novos, essa região apresenta o 
3º maior coeficiente para o ano de 2005 para ambas 
os indicadores.

O estado do Piauí apresentou um coeficiente 
de prevalência de 2,25 casos por grupo de 10.000 
habitantes em 2005, o que corresponde ao dobro do 
coeficiente de prevalência para o país (1,48 casos 
/10.000 hab) e um pouco maior do que a da Região 
Nordeste (2,14/10.000 hab). Observa-se que o Esta-
do, no ano de 2005, representa coeficiente de preva-
lência menor apenas do que os estados do Maranhão 
e Pernambuco, refletindo a magnitude da doença na 
região, classificando-se como um médio coeficiente de 
prevalência (2,25 casos/10.000 habitantes), segundo 
critérios estabelecidos pelo MS. Quando observado 
este coeficiente nos municípios e Gerências Regionais 
de Saúde do estado, evidencia-se que a distribuição 
espacial da doença não é homogênea, como se pode 
verificar no mapa abaixo (Mapa 1).

Em relação ao coeficiente de detecção de casos 
novos, o Brasil contava com um uma média de 2,09 
casos/10.00 hab em 2005, sendo que o Piauí apre-
sentou 3,79 casos por grupo de 10.000 habitantes, 
no ano 2005, o segundo maior coeficiente da Região 
Nordeste no mesmo ano, atrás apenas do estado 
do Maranhão. Sobre os casos novos em 15 anos, o 
coeficiente de detecção do Piauí foi de 0,98 em 2005, 
classificado como muito alto. Podemos garantir que 
a doença encontra-se em expansão quando crianças 
estão sendo acometidas, sugerindo que casos adul-
tos estão sendo diagnosticados tardiamente e/ou os 
exames não são realizados de forma efetiva.

Prevenção e ação de combate à hanseníase nos 
quilombos piauienses

Um projeto importante na nossa luta

Mapa 1. Distribuição espacial da prevalência de ponto de 
hanseníase, segundo Gerências Regionais de Saúde do 
Piauí. Piauí, 2005



Dificuldades

As comunidades piauenses visitadas possuem 
pouco acesso à informação, à saúde e à educação 
(precariedade do Posto de Saúde e da Escola, 
quando existem nas comunidades), falta de energia, 
água, alimentação, saneamento básico e transporte. 
Existe apenas 01 Posto de saúde, 01 equipe do PSF, 
01 ACS. Na maioria das vezes a população tem que 
recorrer ao município mais próximo, visto que não 
tem regularidade da presença da equipe; Índice bas-
tante elevado de homens e mulheres alcoólatras. O 
consumo de álcool é iniciado, muitas vezes na infân-
cia/adolescência; Alto índice de adolescentes grávi-
das, não existe um acompanhamento, planejamento 
familiar por parte da equipe do PSF. O deslocamento 
da população em caso de doença é um caminhão da 
comunidade, ambulância do município próximo e até 
são levados na rede e outros vão a pé como é o caso 
da Comunidade Custaneira. Escolas municipais onde 
a maioria funciona apenas um turno e tem somente 
duas turmas; na maioria o ensino é até a 2ª série do 
ensino fundamental. Tendo os alunos com maior idade 
que estudar no município mais próximo, se deslocando 
muitas vezes de caminhão ou outros meios, ou ficam 
a semana toda e só retornam nos finais de semana. 
O índice de analfabetismo é alto entre adultos. Na 
maioria das comunidades não existe água tratada, o 
consumo é feito através de rios, barreiros, riachos, 
nascentes, cisternas e caminhão pipa. 

Até as atividades culturais foram prejudicadas. 
Em algumas comunidades, pouca conservação da 
cultura, religião, costumes dos seus ancestrais. Não 
há uma preocupação de repasse da história para os 
descendentes (filhos, netos, etc.); Registros da histó-
ria das comunidades, na maioria das vezes, é restrito 
a memória de seus habitantes mais idosos. Poucas ou 
raríssimas publicações acerca da história dos Quilom-
bos Piauienses. O acesso à vida profissional segue 
o mesmo rumo. Faltam Programas que propiciem a 
geração de renda e recursos para subsistência nas 
Comunidades. Esse fato leva à migração de pessoas 
(de ambos os sexos) para os municípios mais próximos 
e também para os grandes Centros Urbanos.

Resultados

Uma Parceria nos municípios para com a Coorde-
nação da Comunidade, Cáritas Brasileira, Pastoral 
da Criança, CEPES, EMATER e SEDUC foi propos-
ta e fechada. O projeto também ajudou a fazer a 
identificação, diagnóstico e tratamento de casos de 
Hanseníase (cinco casos novos foram descobertos) 
nas Comunidades, principalmente naquelas onde não 
havia casos diagnosticados, mas que existem equipes 
do PSF, além do registro in loco da situação real em 
que ainda a maioria das Comunidades Quilombolas 
no Piauí, principalmente no que se refere à saúde de 
suas populações, se encontra. 

A sensibilização das Comunidades trabalhadas so-
bre Hanseníase, as quais não detinham nenhuma (ou 
pouca) informação sobre essa patologia foi outro pon-
to importante no trabalho realizado. Foi um momento 
de formação, troca de experiências e conhecimento 
da história das comunidades.

QUILOMbOS 05

Etapa do projeto no município  

de São Raimundo Nonato/PI

Comunidade do Brejão
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 Audiência pública realizada em Manaus (AM), em 25 de novembro 
passado, discutiu políticas públicas e ações voltadas aos moradores 

das 33 ex-colônias de hanseníase existentes no Brasil. Estima-se, atu-
almente, uma população de cerca de três mil pessoas remanescentes 
do período em que o isolamento sanitário dos pacientes de hanseníase 
era compulsório. Muitos desses cidadãos, em sua maioria idosos, ainda 
vivem em hospitais de isolamento e não têm acesso a benefícios de 
programas sociais e, até mesmo, da previdência. A audiência foi rea-
lizada no Centro Social Frei Müller, da ex-colônia Antônio Aleixo, em 
frente à Escola Municipal Violeta de Matos Areosa, das 9h às 14h. O 
cantor Ney Matogrosso, voluntário do Morhan desde 2000, também 
participou da reunião.

A iniciativa é do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de ex-Co-
lônias de Hanseníase e busca esclarecer e debater com os moradores 
ações para a melhoria de vida dessa população. Atualmente, cerca de 
30 mil pessoas residem na área da ex-colônia, sendo 670 ex-pacientes 
de hanseníase. O local foi dividido em quatro bairros - Antônio Aleixo, 
Nova Esperança, 11 de Maio e Bairro da Fé  - e possui um Hospital 
(Geraldo da Rocha) com cerca de 120 pessoas em tratamento. Entre 
as medidas propostas pelo GTI está a realização de um censo, em 
parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
para diagnosticar a situação dos moradores dos antigos hospitais de 
isolamento. De acordo com Izabel Maior, coordenadora do GTI, é pre-
ciso saber quem são, quantos são e quais as condições de vida dos 
habitantes desses locais. Também será elaborada uma cartilha para 
conscientizar os moradores de seus direitos. O material trará informa-
ções a respeito dos benefícios a que essas pessoas têm direito e o que 
devem fazer para consegui-los.

No dia anterior à audiência, 24 de novembro, aconteceu uma reunião 
dos membros do GTI  na Coordenação Municipal de Dermatologia e 
Eliminação da Hanseníase. Embora o convite tenha tido encaminhado 
à Prefeitura de Manaus, com a solicitação de que fosse organizada 
uma reunião com as representações do Governo Municipal, estiveram 
presentes na reunião apenas membros da Coordenação e moradores 
das ex-colônias de pessoas atingidas por hanseníase.  Entre eles:  Cris-
tiano Cláudio Torres, ex Colônia de Marituba/PA e vice coordenador 
do Morhan; Edigilson Torres Barroucas, ex Colônia Antonio Aleixo, e 
Coordenador do Morhan em Manaus/AM.; Valdenora Cruz Rodrigues, 
ex Colônia Antonio Aleixo, Morhan Manaus/AM e membro do GTI pelo 
CONADE, além de Edílson Torres Barroucas representando o Conselho 
Nacional de Saúde. Contou ainda com a participação da coordenadora 
do Programa Municipal da Eliminação da Hanseníase de Manaus/AM 
Dra. Evenilda Braga Fernandes de Oliveira, na sede da Secretaria de 
Saúde do Município. 

A Dra. Isabel Maior abre a reunião com um relato de como se deu 
à criação do Grupo de Trabalho Interministerial, por Decreto, e a no-
meação dos representantes por Portaria, que foi criado pelo Governo 
Federal para  avaliar os dados sobre os agravos das pessoas atingidos 
pela Hanseníase. Dissertou também sobre o estado em que se encon-
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tram as pessoas moradoras das ex-colônias de todo o país, além de 
buscar em parceria com os Estados e municípios, alternativas para  
garantir a assistência específica e contínua a essas pessoas, especial-
mente aos mais idosos, que ficaram com as seqüelas. O projeto visa 
ainda  garantir cidadania  aos mais jovens que ainda hoje encontram 
dificuldades com discriminação. 

Dr. Randolpho Castro de Araújo, gerente de atenção básica e espe-
cializada  da SEMSA no município de Manaus/AM, levantou algumas 
questões. Colocou em pauta as dificuldades das colônias ali existentes. 
Disse que ocorre um viés político na situação - o Aleixo hoje, é um Bair-
ro, deixou de ser “colônia” e em virtude disso tem todos os problemas 
característicos de um bairro. Tem instalado todos os equipamentos, mas 
faltam condições adequadas para o seu funcionamento; a dificuldade 
que têm para administrar a questão da hanseníase, no município, porque 
este sofre dois modelos de gestão; a questão de órtese  e prótese, são 
de responsabilidade do Estado, e que não há dialogo entre o Estado 
e o município, mesmo sabendo que o SUS é  único. Hoje a colônia do 
Aleixo é considerada um bairro, e não mais como uma colônia, e que  
as dificuldades são grandes, a comunidade está muito distante e os 
profissionais não querem ir para lá; a Secretaria já está elaborando 
um projeto de construção de um estabelecimento de saúde para esta 
colônia, mas que o maior problema é o financiamento para estas cons-
truções. A ex-colônia do Aleixo é uma das áreas com maior número 
de equipamentos de atenção - mais até que em outros municípios - 
bairros com maior número de habitantes, mas não trabalham de forma  
integrada - dividem o “dono” dos pacientes. Estrutura de “concreto” 
existe, mas falta dar operacionalidade. O Hospital Alfredo da Mata já 
não agüenta a demanda que tem - é muito superior à infra-estrutura 
existente. A equipe se esforça, os gestores se esforçam - mas da forma 
como está é impossível. A atenção básica está pulverizada - não têm 
condições para suporte a demanda de órtese e prótese - o orçamento 
é insuficiente por problemas de contrapartida. Castro de Araújo diz que 
temem iniciar um novo atendimento (que é necessário) e não conseguir 
vencer a demanda por indisponibilidade de recursos. A prefeitura tem 
um projeto para melhorar essas condições mas encontram dificulda-
des para implementá-lo . O projeto está na área de planejamento da 
SEMSA. A idéia é modificar o sistema - tornar uma unidade de fun-
cionamento 24 horas com centro de reabilitação, além de prever mais 
profissionais - alguns deles já contratados (médicos, fisioterapeutas). 
Valdenora Rodrigues, Morhan e membro do CONADE, intervém dizen-
do que as estruturas estão fora dos padrões - não tem acessibilidade 
- as construções e reformas são feitas sem essa preocupação. “Os 
instrumentos de curativos são reutilizados em vários pacientes sem os 
devidos cuidados - o profissionais passam com a mesma bandeja de 
curativo atendendo vários pacientes com os mesmos instrumentos. Os 
curativos domiciliares não atendem as necessidades das pessoas no 
tempo que precisam ser feitos. Há ainda a necessidade de um cuidado 
maior com as pessoas idosas, a reabilitação é uma demanda antiga.” 
Valdenora comentou ainda que embora falem que o Antonio Aleixo é 
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um bairro, não dão a importância que isso representaria na hora de 
disponibilizar os recursos para os serviços. 

“A maioria dos profissionais de saúde ainda não sabem cuidar da pes-
soa atingida pela hanseníase - ainda há preconceito e este precisa ser 
trabalhado. A rede de saúde pública não está preparada para receber 
as pessoas que estão com hanseníase, ou que não sabem. É necessário 
incorporar um geriatra na equipe de saúde do município, considerando 
a quantidade de idosos”, diz Cristiano Cláudio Torres, vice-coordenador 
do Morhan e ex-interno da Colônia de Marituba/PA. Ele complementou 
que a questão do domínio das terras dos antigos moradores deveria ser 
resolvida pelo Ministério Público, inclusive destacando a necessidade 
de reforçar a segurança nesses locais - “há tráfico de drogas, falta 
de respeito aos moradores e abusos” - e de preservar o patrimônio 
histórico que está sendo deteriorado. Paula Santos,  Membro do GTI, 
do Ministério do Planejamento (SPU) e representante do patrimônio 
público da união, responde que estão fazendo o possível para preservar 
a posse da terra e que estão com propostas ao Governo do Estado 
para solucionar o caso.

Ao final desta reunião, as propostas encaminhadas pela Dra Isabel 
Maior foram:

·Solicitar que o Gestor apresente ao GTI um projeto de Revisão 
do planejamento de 2009 tentando antecipar para 2007, porque o  
planejamento segundo o representante do governo do município, está 
previsto para  2009, contemplando a assistência à saúde preventiva a 
população da antiga colônia, Antonio Aleixo.

·Qual seria a demanda de investimento para que  os  Recursos hu-
manos e infra-estrutura física  imprescindíveis fossem disponibilizados 
em  2007?

·Qual seria a demanda prioritária de recursos humanos - equipes 
capacitadas

·Como resolver de imediato a questão dos curativos?
·Como solucionar a questão dos curativos  com a mesma pinça. Dr. 

Randolpho ficou de ver como resolver isso de imediato. 
·Solicitar atenção especial aos representantes governamentais 

para que não mutilem mais as pessoas, amputando seus membros do 
atingidos pela hanseníase por falta de atendimento preventivo e por 
falta de atenção especializada.

·Propor  um vídeo demonstrativo para treinamento - para técnicos 
e usuários ensinando os cuidados especiais para o curativo.

25 DE NOVEMBRO DE 2006 - Audiência em Antônio Aleixo

A abertura da audiência publica em Manaus/AM, com a comunidade 
da antiga colônia Antonio Aleixo foi feita pela Sra. Niusarete Lima, mem-
bro do GTI, convidando os representantes dos Governos, Municipal, 
e Estadual e autoridades presentes para compor a mesa, juntamente 
com o grupo de trabalho constituído pelo Governo Federal, na pessoa 
de Dra. Izabel Maior. A cerimônia foi iniciada pelo Senhor Edgilson, 
membro da comunidade e Coordenador Estadual do Morhan, que fez 
um relato de como ocorreu o descaso do Governo Brasileiro, com todas 
as pessoas que residem na antiga colônia Antonio Aleixo, em Manaus, 
e nos demais Estados, onde ficam as 33 antigas colônias. 

Dra. Isabel passou a palavra aos moradores da comunidade, para 
que pudessem fazer reinvidicações. Além das citadas na reunião do 
dia anterior na Coordenação Municipal de Dermatologia e Eliminação 
da Hanseníase, foi solicitado o transporte coletivo para os moradores 
da comunidade do Aleixo, que o ônibus seja adaptado para todos que 

Antonio Aleixo - Manaus/AM

Itapuã - Viamão/RS

Curupaiti - Rio de Janeiro/RJ

Santa Izabel - Betim/MG



têm seqüelas por causa da hanseníase.  O Sr. Izaque, morador do Lago 
do Aleixo, pede que o Ministério Público intervenha na questão da 
Segurança na comunidade - toda semana acontece roubo e/ou furto 
e nada é feito. Ressalta que no local onde foram construídas as casas 
para as pessoas morarem não tem condições de se locomoverem - 
estão numa ribanceira e não conseguem subir para pegar o transporte 
– sem acessibilidade nenhuma. O Sr. João Acelino, também morador 
do Aleixo, comentou sobre a carência de outras especialidades – não 
tem todas as especialidades para atenderem a comunidade, e reivindica 
que os CURATIVOS ESPECIAIS tenham continuidade e beneficiem a 
todos da comunidade do Aleixo para evitar as amputações que ocor-
rem com freqüência. Pedro Borges, outro morador, alegou que faltam 
medicamentos, que é muito difícil conseguir uma consulta, que passa 
constrangimentos porque demora e muitas vezes tem que contar com 
a boa vontade dos outros; reclamou da falta de segurança pública no 
Conjunto Guilherme Alexandre. 

Chegando ao final da audiência, Artur Custódio, coordenador 
Nacional do Morhan, diz que a proposta deles para a mesa e para o 
Governo Federal, é que não fiquem apenas em propostas no âmbito 
do Estado, nem só na área da Saúde, mas todos os departamentos. 
O representante do Conselho Nacional de Saúde Aílson dos Santos 
contesta a forma como o Governo trata o contrato do medico que sem-
pre atendeu a comunidade. “Se o Governo quiser resolver, resolve”, 
disse, ressaltando que o CNS está sempre a disposição de todos os 
atingidos pela hanseníase no Brasil. O cantor e voluntário Ney Ma-
togrosso comentou que tudo que ouviu durante a audiência o deixou 
muito chocado. “Espero que o Estado pague a dívida aos que foram 
atingidos pela hanseníase”, disse. O Secretário de Estado de Saúde 
do Amazonas, Wilson Alecrim, garante que todas as propostas vão se 
transformar em relatório para apresentar ao seu Governo. “Algumas 
iniciativas já podem ser feitas de forma imediata”, afirmando que vai 
propôr ao Prefeito a criação de um GT, em nível de Estado, e que o 
exemplo da Bolsa Família deve ser implementado em outros programas 
para tentar resolver o problema de todos.
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Aimorés - Bauru/SP

Santa Marta- Goiânia/GO

Aquiles Lisboa - Bonfim/MA

Antônio Diogo - Redenção/CE
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Karla Karenina e Morhan no Dia Mundial em Araguaína (TO)

Ney Matogrosso e Morhan fazem mobilização no Metrô Rio

Na semana de 22 a 26 de janeiro foi promovida 
pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e Pre-
feitura Municipal de Araguaína (TO) em parceria com o 
Morhan, a comemoração ao Dia Mundial de Eliminação 
da Hanseníase. O dia “D” (23 de janeiro) ocorreu no 
auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
com a presença de mais de 300 profissionais de Saúde, 
representantes de empresas convidadas e autônomas. 
Para compor a mesa,estavam presentes a Coordena-
dora de Vigilância Epidemiológica de Araguaína Iane 
Sousa Veloso Ribeiro; a Secretária Municipal de Saúde 
Áurea Maria Casagrande da Luz; a Gerente da Área 
técnica de Hanseníase do Estado Adriana Cavalcante; 
o Representante do MS–PNEH Marleide Aurélio; o Re-
presentante da Prefeitura Municipal Leonardo Rossini; a 
Diretora Nacional do Morhan Sylvia Daflon; e voluntária 
do Morhan, atriz, comediante e cantora Karla Karenina. 
Durante o evento, foi realizado III Fórum de Atualização 
em Hanseníase, com dados epidemiológicos mundial, 
estadual e municipal. Houve ainda a apresentação de 
um vídeo com as ações desenvolvidas pelo município 
nos três anos de combate. Para fechar com chave de 
ouro, a apresentação da peça teatral pelos atores e 
voluntários Ricardo Lyra Jr. e Artur Souza.

Porta-voz da luta contra a Hanseníase no Brasil 
pela classe artística, Ney Matogrosso marcou presença 
durante a manhã do dia 30 de janeiro na estação Largo 
da Carioca, no metrô do Rio de Janeiro. O cantor, que 
desde o ano de 2000 é voluntário do Morhan, foi acom-
panhado por Artur Custódio, Coordenador Nacional do 
Morhan e membro da Mesa da Diretoria do CNS - Con-
selho Nacional de Saúde, Sérgio Côrtes, Secretário de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro e Rosa Castália, 
então Coordenadora Nacional do Programa de Elimi-
nação da Hanseníase. O Metrô Rio, que é parceiro do 
movimento, abrigou uma equipe de voluntários, que fez 
panfletagens durante o embarque e desembarque de 
passageiros, e esclareceu dúvidas no stand localizado 
próximo a um dos acessos da estação. 

Em entrevista coletiva, Ney Matogrosso, ressaltou 
a importância de ações como a do Morhan, que busca 
transmitir às pessoas informações sobre a doença e, 
principalmente, acabar com o preconceito: “temos 
que informar, oferecer dados reais para as pessoas 
saberem. É uma doença que é vista como um monstro 
de sete cabeças que, na verdade, não precisa ser mais 
vista dessa maneira. É uma doença que tem tratamento 
gratuito, tem cura”.

Iane Veloso

Fábio Vizzoni



UM PASSEIO PELOS NúCLEOS 11

Acredita-se que o teatro é e será o grande trunfo 
para conscientizar e mobilizar a sociedade, inde-
pendente do assunto ou tema abordado. A equipe 
do Morhan Fortaleza organizou uma campanha de 
mobilização em prol da Hanseníase, com o projeto 
“Quebrando o Silêncio contra o Preconceito”. O 
evento aconteceu nas seis Escolas Públicas (Esco-
las Odilon Braveza; Antonio Dias Macedo; Maria 
Gonçalves; Edith Braga; José de Alencar e Prof. 
Francisco de Melo Jaborandi) já beneficiadas pelo 
Movimento, na semana de 12 a 18 de novembro 
de 2006. Composta pelos atores Daniel Novatto 
e Renato Oliveira, a palestra dramatizada atingiu 
aproximadamente 2.150 alunos. 

Morhan Fortaleza investe em arte contra a hanseníase

O Morhan Curitiba (PR) aproveitou a proximi-
dade da data comemorativa na luta contra a han-
seníase (realizada todo último domingo do mês de 
janeiro) para lançar novos panfletos explicativos 
sobre a doença. O Programa Estadual de Elimina-
ção da Hanseníase começou a divulgação da nova 
campanha no dia 27 de dezembro, com o slogan 
“Para curar é só tratar”. 

Divulgação de nova campanha em Curitiba

O poeta e voluntário do Morhan – Piauí Ruimar Ba-
tista fez um lançamento especial do seu livro Negridade 
(Edições Afroketê), originalmente publicado em 2002. 
A obra, agora revista e ampliada, é uma compilação de 
suas poesias de temática afro-brasileiras. Ruimar, que 
além de poeta é engenheiro de formação e pesquisa-
dor da Cultura Brasileira, foi um dos fundadores do 
Grupo Afro-Cultural Coisa de Nêgo.A publicação é “a 
sensação de ter às mãos um trabalho talhado no suor 
da raça negra, no sangue dos quilombolas trazidos pela 
veia do grande poeta negro Ruimar Batista”, de acordo 
com o poeta, compositor e cantor Dôga Oliveira. O livro 
Negridade custa 20 Reais e pode ser obtido através 
do e-mail negridade@yahoo.com.br 

Voluntário do Morhan lança livro de poesias afro-brasileiras
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Contas para doações: banco do brasil – Ag.0093-0 – C/C. 25836-9 ou banco Itaú – Ag.0408 – C/C. 51.246-5

Dúvidas sobre a hanseníase, denúncias e outras informações: Telenhansen® 0800 26 2001

A reunião anual de planejamento do Morhan 
aconteceu entre os dias 5 e 7 de janeiro no Rio´s 
Presidente Hotel. O evento é interno e direcionado 
a todos os representantes dos núcleos espalhados 
pelo País. Definir resoluções e metas foi o princi-
pal objetivo do encontro. Entre os assuntos discu-
tidos, os consensos sobre o Projeto de Lei Resga-
te da Dívida Histórica do Estado Brasileiro com as 
Pessoas oriundas do Período de Isolamento Com-
pulsório. Informes gerais sobre o Global Appeal, 
as Ações do MP e a apresentação das Linhas de 
Pesquisas que o Programa Nacional de Elimina-
ção da Hanseníase deverá financiar em 2007. Foi 
debatida a questão da talidomida nos fetos, pela 
médica e voluntária do Morhan Lavínia Schüler-Fa-
cinni. Os eventos do Dia Mundial na Luta Contra 
a Hanseníase (que estarão presentes na próxima 
edição deste jornal) e o Encontro Nacional tam-
bém estiveram em pauta, junto com as sugestões 
para Congresso Mundial de Eliminação da Hanse-
níase, a ser definido esse ano. 

Reunião da Diretoria dos Núcleos 
Morhan define metas para 2007

1

2

Discussão das metas
 
Leda Villarin (Morhan Jabaquara), 
Artur Custódio (Morhan Nacional), 
e Dide (Morhan Curitiba)

Todos reunidos após a reunião 

1

2

3

3


