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2 EDITORIAL

EXPEDIENTE SUMÁRIO

 Morhan foi criado 
para lutar contra o 

estigma e a discrimi-
nação, por políticas 
públicas, reintegrar e 
colaborar para a eli-
minação e controle da 
hanseníase. Ao longo 
de sua história de luta 
e de resistência, con-
seguimos muitas con-
quistas significativas. 
Concretizamos um sonho, iniciado há décadas, e 
que foi vislumbrado e empreendido por Francisco 
Vieira Nunes “Bacurau”: a aprovação da MP 373 
que trata da indenização, do reconhecimento dos 
direitos das pessoas que foram isoladas compulso-
riamente em hospitais colônias.

A jornada se faz ao caminhar. Se o Morhan não 
tivesse a ousadia de ter organizado a marcha a 
Brasília e pressionado até conseguir uma audiên-
cia com o Presidente Lula, talvez levássemos mais 
alguns anos para a concretização do sonho das 
pessoas que moraram e que ainda residem nas 
colônias. A marcha foi um símbolo que demonstrou 
nossa capacidade de aglutinação, planejamento e 
perseverança.

Valeu moradores e moradoras! Vocês foram os 
grandes protagonistas desta vitória. Valeu Morhan! 
Esse é o nossa lema: lutar por melhoria de qualidade 
de vida, incentivar a conquista por cidadania e de 
tecer o amanhã.

Lucimar Batista da Costa
2ª Tesoureira do Morhan Nacional

Morhan, um movimento de lutas e conquistas
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RESUMO HANSEN 3

 Tocantins é um dos estados brasileiros com maior 
incidência de hanseníase. Dados do Ministério 

da Saúde revelam que possui alta prevalência da 
doença: a taxa é de 5,18 doentes por grupo de 10 
mil habitantes. A meta preconizada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde é de um paciente por 10 mil 
habitantes. Como parte do esforço para reverter o 
quadro, representantes dos governos Estadual e 
Município de Palmas, iniciativa privada e movimento 
social estiveram reunidos, na Secretaria de Saúde, 
para traçarem um plano emergencial de luta contra 
a hanseníase no Tocantins.

O objetivo será informar, detectar, diagnosticar 
e estimular o tratamento dos casos de hanseníase 
no estado. Participaram do encontro o conselheiro 
nacional de Saúde e Coordenador Nacional do 

Morhan, Artur Custódio; Jorge Dias, da Federação 
Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma); 
a Coordenadora de Doenças Transmissíveis do To-
cantins, Adriana Cavalcanti Ferreira; e as Gestoras 
Municipais de Saúde, Áurea Casagrande da Luz e 
Tânia do Socorro Silveira, de Araguaína e Colinas, 
respectivamente. 

A Febrafarma disponibilizará um caminhão e um 
ônibus para serem utilizados em apresentações 
teatrais sobre hanseníase e detecção de casos, 
com o auxílio de profissionais de saúde. No dia 4 
de julho, aconteceu uma reunião do Conselheiro 
Nacional de Saúde, Artur Custódio e os Secretários 
de Saúde de Araguaína e Colinas, na Secretaria 
de Saúde de Araguaína para agilizar o combate à 
hanseníase na região.

Plano emergencial contra a hanseníase no Tocantins

O

Secretário diz que melhoraram condições no Hospital de Curupaiti

 secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 
Sérgio Côrtes, o cantor Ney Matogrosso e o 

coordenador nacional do Morhan, Artur Custódio 
visitaram, no dia 5 de junho, o hospital-colônia de 
Curupaiti, em Jacarepaguá, para avaliarem a infra-
estrutura do local. 

Em fevereiro, a mesma equipe já havia visitado o 
hospital e constado que as condições de higiene e ha-
bitação eram impróprias. À época, conta o secretário, 
os pacientes foram vistos deitados no chão molhado, 
onde estava espalhada a comida. Também havia in-
filtrações e rachaduras nos pavilhões onde ficam os 
pacientes, além de construções abandonadas.Côrtes 
diz que a situação do hospital melhorou. “Pelo menos 
conseguimos resgatar um pouco da dignidade dessas 
pessoas que já sofreram muito nas últimas décadas”, 
disse, acrescentando que, no segundo semestre, será 
estabelecido um cronograma de ações a partir do 
levantamento das necessidades locais.

Além do Curupaiti, criado em 1929, existem dois 
hospitais-colônias no estado do Rio: Frei Antônio, na 
Candelária, e o Tavares Macedo, em Itaboraí. Esses 
locais serviam para isolar os pacientes do contato 
com a sociedade. O Hospital de Curupaiti atende 
cerca de duas mil pessoas, sendo quase 400 da 
época do isolamento compulsório, imposto no Brasil 
até a década de 1980. No país, existem 33 hospitais 
desse gênero, com até cinco mil moradores.

O “Essas estruturas não podem mais ser pensadas 
como um hospital de hanseníase. Têm que ser um hos-
pital de alta e média complexidade para a recuperação 
não só de hanseníase, mas de diabetes, cirurgia esté-
tica e reabilitadora” avalia o Coordenador Nacional do 
Morhan, Artur Custódio. Segundo a Coordenadora Es-
tadual do programa de Hanseníase, Marilda Andrade, 
a doença ainda é motivo de preocupação. “Em 2006, 
chegamos a menos de um caso por 10 mil habitantes 
no estado, mas a hanseníase continua endêmica no Rio, 
principalmente na capital e Baixada Fluminense”.

O secretário de Saúde do RJ Sérgio Côrtes em visita a Curupaiti
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4 UM PASSEIO PELOS NÚCLEOS

Os cinco núcleos do Morhan no Ceará participam 
do I Encontro de Formação Política em 27 de abril. 
Representantes de Redenção, Maracanaú, Sobral, 
Fortaleza e Juazeiro do Norte preparam, também 
para o evento, a eleição da nova Coordenação 
Estadual do Morhan CE. O encontro ofereceu 
capacitação, palestras e teve como meta aprimo-
rar o relacionamento entre o Movimento Social e 
governo, através do conhecimento e domínio das 
políticas públicas.

Morhan Ceará promove I Encontro de Formação Política

Organizado pelo núcleo do Morhan no Piauí, o 
1º Seminário para Redefinição do Papel do Hospital 
Colônia do Carpina no Novo Milênio aconteceu nos 
dias 23 e 24 de agosto. Estiveram presentes no 
evento as três esferas de governo, voluntários e 
comunidade local, entre eles o vice-coordenador do 
Morhan Nacional Cristiano Torres; a coordenadora 
do Morhan Piauí Lucimar Batista e Ruimar Batista; 
a Diretoria do Hospital Colônia de Carpina; o Se-
cretário Estadual de Saúde do Piauí Assis Carva-
lho; a supervisora do Programa de Hanseníase do 
Estado/SESAP Nelcina Vaz; a Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos/MJ Sueli Dias; Alcir Marcus, 
da Coordenadoria de Direitos Humanos; represen-
tantes do Ministério da Saúde (MS/SVS); Andrea 
Costa, do Iphan Piauí; Pedro Mariano, do Conselho 
Gestor de Curupaiti/RJ - que também foi morador 
de Carpina na década de 1960.

No dia 24, várias oficinas e atividades foram 
instaladas na colônia com aulas ministradas por 
voluntários. Oficinas de percussão, estética (pen-
teados), artes plásticas e dança. Ao final do dia, o 
time de futebol da colônia disputou uma partida co-
memorativa contra um time de Teresina/PI. Durante 
o evento, foram criados grupos de trabalho com os 
moradores para que apontassem as necessidades 
e a qualidade dos serviços prestados na colônia. O 
resultado será divulgado na forma de relatório e os 
casos que exigem ação imediata, serão encaminha-
dos para possíveis soluções.

Morhan Piauí cria grupo de trabalho na colônia de 
Carpina para ouvir as revindicações dos moradores
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UM PASSEIO PELOS NÚCLEOS 5

Mais um núcleo do Morhan foi inaugurado, em 
27 de julho, no Instituto Estadual de Dermatologia 
Sanitária – conhecido como o antigo Hospital-Co-
lônia de Curupaiti – em Jacarepaguá. A cerimônia 
aconteceu às 16h e teve a presença do Coordenador 
Nacional do movimento, Artur Custódio e da Co-
ordenadora Estadual da Hanseníase, Dra. Marilda 
de Andrade, além de representantes do Instituto 
Brasileiro de Inclusão Social (IBIS) e da Associação 
NLR Brasil*. Esse é o primeiro núcleo do Município 
do Rio de Janeiro. 

Os membros do Morhan Curupaiti são: Carlos 
Augusto dos Santos (Coordenador); Rita Prudêncio 
(Vice-Coordenadora); Almir de Souza (Secretário); 
Bárbara Eliza (2ª Secretária); Jorge Luiz Veridiano 
(Tesoureiro); José Pedro do Nascimento (2º Tesourei-
ro); Antônio Pereira Rosa (Secretário de Divulgação); 
Mirtes de Oliveira (2ª Secretária de Divulgação); 
Arnaldo Domingues (1º Conselheiro Fiscal); Neusa 
Claudino do Santos (2º Conselheira Fiscal); Manoel 
Ferreira (3º Conselheiro Fiscal).

*NLR - uma associação beneficente, de caráter filantrópico, 
e é mantida pela ONG holandesa Netherlands Leprosy 
Relief (NLR)

Núcleo do Morhan é inaugurado no Curupaiti

O Senador Tião Viana (PT - AC) esteve presente 
no Sanatório Santa Izabel em Betim (MG) para de-
fender o então Projeto de Lei 206/2006, que dispõe 
sobre a concessão de pensão especial às pessoas 
atingidas pela hanseníase que foram submetidas 
a isolamento e internação compulsórios. A visita 
aconteceu no dia 1º de março.

A visita do Senador ao Estado foi acompanhada 
pelo prefeito de Betim Carlaile de Jesus Pedrosa, 
o presidente da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (FHEMIG), a deputada federal Maria 
do Carmo Lara, o Coordenador Nacional do Morhan 
Artur Custódio e Eni Carajá, do núcleo de Betim. 
O Cine Teatro Glória realizou uma exposição sobre 
o sentido social que este projeto trará às pessoas 
atingidas pela hanseníase. “O Senador Tião Viana já 
faz parte da história da hanseníase no Brasil. Uma 
história de separações e reencontros, dúvidas e 
certezas, fracassos e sucessos, mas acima de tudo, 
marcada pela determinação e busca pela justiça”, 
disse Leda Vilarin, do Morhan Jabaquara (SP) à 
ocasião. “Renovei minha convicção no poder trans-
formador da união”. O Projeto de Lei virou Medida 
Provisória no dia 24 de maio de 2007. 

Senador Tião Viana visita colônia de Santa Isabel, em Betim
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omo a luta pela aprovação do Projeto de Lei do Senador Tião Viana (PT-
AC) resultou em um ato público sem precedentes no Congresso Nacional, 

levando o Presidente Lula a assinar a Medida Provisória que concede  pensão 
vitalícia às pessoas atingidas pela hanseníase submetidas a isolamento e 
internação compulsórias em hospitais-colônia até o ano de 1986

“No Brasil os primeiros leprosários datam da época da colonização, 
construídos com o intuito de isolar os doentes. Com o passar do tempo 
esses estabelecimentos tornaram-se verdadeiras cidades, quase que 
auto-suficientes. Eram administrados por prefeitura própria, e possuíam, 
em suas dependências, comércio, escola, igreja, delegacia e cemitério. Por 
outro lado, as assim denominadas colônias ou hospitais-colônia - os lepro-
sários de outrora - situavam-se em locais de difícil acesso, circundadas por 
cercas e muros altos, com portões permanentemente trancados. Guardas 
sanitários - alguns armados e parte deles recrutados entre os próprios 
portadores de hanseníase - tinham a função de capturar fugitivos e novos 
enfermos. Longe da propaganda oficial, as colônias mostravam o seu lado 
mais obscuro: um local de reclusão e de isolamento, de dor e de sofrimento, 
onde a sociedade confinava os doentes que temia”. Com essa premissa, 
o senador Tião Viana (PT-AC) iniciou o texto da carta de justificativa para 
o então Projeto de Lei nº 206/06 (ver box). O documento visava a criação 
de uma lei que concedesse pensão vitalícia à pessoas internadas compul-
soriamente nos 33 ex-hospitais colônia brasileiros até o ano de 1986. A 
iniciativa foi o início de uma jornada que culminou na assinatura de uma 
Medida Provisória pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Desde que o Projeto de Lei foi aprovado, em 6 de março, pela Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), representantes dos núcleos do Morhan de 
todo o País se reuniram para planejar o que seria o próximo passo: organizar 
um ato público até o Congresso Nacional, a fim de acelerar o processo de 
aprovação. O Projeto ainda passou pela análise das Comissões de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos Sociais (CAS), nesta 
última em caráter terminativo. Menos de 20 dias antes da manifestação, o 
deputado Pepe Vargas (PT-RS) foi designado relator do Projeto de Lei. 

O dia 18 de abril foi escolhido para ser a data do Ato Público. Organizado 
pela diretoria do Morhan, o encontro reuniu no Congresso representantes do 
Movimento de 17 Estados, além de pessoas que foram internadas compul-
soriamente nos antigos hospitais-colônia. Todos chegaram até Brasília em 
um ônibus de viagem. Pepe Vargas e a deputada Cida Diogo (PT-RJ), além 
do artista e voluntário Ney Matogrosso, também estiveram presentes. O 
senador Tião Viana se encontrou com o grupo e afirmou que o “projeto não 
é favor nenhum; é uma obrigação do Estado reparar um erro do passado”. 
Já aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, o projeto 
aguardava aprovação na Câmara dos Deputados, onde a matéria recebeu 
a numeração PL 525/07. À época, números citados no projeto do senador 
Tião Viana indicavam que ainda existiam no Brasil cerca de 3 mil pessoas 
vítimas de isolamento forçado para o tratamento de hanseníase. 

Extremamente sensibilizado pelo projeto de lei do senador, o pre-
sidente Lula decidiu apressar a concessão do benefício através da 
edição de uma medida provisória. A notícia foi dada no dia 9 de maio 
pelo secretário de Vigilância de Saúde, do Ministério da Saúde, Gerson 
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Entrando na reuinão do Conselho Nacional de Saúde

A caminho de Brasília

Organizando as faixas

Todos os Estados estavam representados

Fotos: Antonio Silva



Penna, durante a exposição que Tião Viana  fazia de seu projeto de lei 
ao Conselho Nacional de Saúde, a mais alta esfera deliberativa do país 
no setor. Logo depois do anúncio da grande novidade do dia na capital 
federal, os conselheiros foram unânimes em aplaudir o amplo resgate 
social que o projeto de lei do senador, já aprovado no Senado, representa 
em todo o país, pois poderá beneficiar mais de 25 mil ex-portadores de 
hanseníase. No Acre, a previsão era de que a pensão vitalícia beneficiasse 
mais de dois mil ex-doentes, que foram isolados e mutilados por falta de 
assistência adequada entre os anos de 1959 a 1976.

No dia 18 de maio, o Coordenador Nacional do Morhan Artur Cus-
tódio, com o apoio da Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi, 
se reuniu com o Sr. Aquino (Morhan Campo Grande-MS) para debater 
os rumos do Projeto de Lei com os remanescentes do exílio sanitário do 
Sanatório São Julião, que fica no Mato Grosso do Sul. Durante a reunião, 
os moradores do atual bairro Nova Lima, esclareceram suas dúvidas e 
manifestaram o desejo de ir ao Presidente Lula agradecer pelo ato de 
justiça da Medida Provisória.

A emoção 

O anúncio de que o Presidente Lula iria assinar uma Medida Provisória 
sobre o Projeto de Lei no dia 24 de maio levou novamente representantes 
do Movimento ao Congresso, para agradecer a iniciativa. Depoimentos 
de pessoas com hanseníase que viveram em hospitais-colônia emociona-
ram o presidente, que antes de iniciar o discurso, deu a palavra a José 
Arimatéia Costa. Pirelli, como é conhecido, foi levado aos seis anos a 
um hospital colônia. “Quando eu recebia a visita dos meus pais, eles não 
tinham o direito de tocar nas minhas mãos, havia sempre uma barreira 
de vidro”, lembrou. Afirmou ainda que a pior seqüela causada pela do-
ença é o preconceito. E disse que seu sonho de ingressar no Exército foi 
frustrado por causa da discriminação. 

Hoje, Pirelli ainda vive em um dos 33 hospitais-colônia que existem no 
país, mas por opção. Ele foi eleito pelos demais doentes internados para 
ser o administrador da colônia. “Vivo lá por opção, porque trabalho lá, mas 
sou uma pessoa que vou e venho de cabeça erguida, porque não tenho 
nada a temer. Sei que me tratei, sei que posso freqüentar a sociedade e 
buscar os meus direitos, sendo sabedor dos meus deveres”, afirmou. 

Valdenora Cruz, coordenadora do Morhan Manaus, afirmou que o 
momento era histórico para o Brasil e contou que foi levada de barco aos 
nove anos para um hospital-colônia. “O dono do barco não quis deixar eu 
vir dentro do barco, e sim, em uma canoa a reboque”.

Cristiano Torres, vice-coordenador nacional do Morhan, que vive na 
colônia de Marituba, no Pará, também subiu ao palco da cerimônia para 
contar sua história. Ele chegou a pedir ao presidente Lula a caneta com 
que foi assinada a medida provisória. “Vou colocar em um museu”, disse. 
Torres nasceu em um hospital-colônia e foi separado dos pais assim que 
nasceu. Voltou ao lugar com seis anos de idade. “Como uma coisa tão 
pequena (a doença) tem esse poder de separar os seres humanos?”, 
questionou. 
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Expectativa de falar com o presidente

Eni Carajá em pronunciamento no CNS

O Morhan e o presidente Lula no gabinete presidencial

Marcha para o Congresso Nacional

Fotos: Antonio Silva
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A hanseníase é conhecida desde os tem-

pos bíblicos.
No Brasil os primeiros leprosários da-

tam da época da colonização, construídos 

com o intuito de isolar os doentes. Com o 

passar do tempo esses estabelecimentos 

tornaram-se verdadeiras cidades, quase 

que auto-suficientes. Eram administrados 

por prefeitura própria, e possuíam, em suas 

dependências, comércio, escola, igreja, de-

legacia e cemitério.
Por outro lado, as assim denominadas 

colônias ou hospitais-colônia - os leprosários 

de outrora - situavam-se em locais de difícil 

acesso, circundadas por cercas e muros 

altos, com portões permanentemente tran-

cados. Guardas sanitários - alguns armados 

e parte deles recrutados entre os próprios 

portadores de hanseníase - tinham a função 

de capturar fugitivos e novos enfermos. 

Longe da propaganda oficial, as colônias 

mostravam o seu lado mais obscuro: um 

local de reclusão e de isolamento, de dor e 

de sofrimento, onde a sociedade confinava 

os doentes que temia. 
Conforme estudos da geógrafa Elizabeth 

Amorim de Castro, o primeiro estabelecimen-

to destinado ao recolhimento de portadores 

de hanseníase - sem função terapêutica, que 

inexistia na época - foi o Hospital de Lázaros, 

no Rio de Janeiro, inaugurado em 1741. No 

período colonial e, posteriormente, no Império 

e na República, foram criados inúmeros ou-

tros. Em 1873, o médico norueguês Gerhard 

A. Hansen identificou o agente etiológico da 

hanseníase, o Mycobacterium leprae. Em 

seguida, no ano de 1892, a teoria do contágio 

foi ratificada oficialmente - em contraposição 

à teoria da hereditariedade, que se tornara 

preponderante durante o século XIX - em 

um congresso ocorrido na cidade de Viena 

e na 1ª Conferência Internacional de Lepra, 

realizada em Berlim, em 1897.

Na época, a experiência norueguesa de 

combate à doença, caracterizada por notifi-

cação obrigatória, isolamento e vigilância epi-

demiológica, tudo acompanhado por um forte 

aparato legal, tornou-se exemplo mundial de 

política eficaz no combate à hanseníase.Des-

se modo, o isolamento dos doentes passou a 

ser embasado na comprovação científica do 

contágio e não mais apenas no preconceito. 

A sociedade, em nome da ciência e da saúde 

pública, decretou o exílio das pessoas com 

hanseníase. 
No Brasil, a legislação sanitária da Primei-

ra República estava em conformidade com 

os conhecimentos científicos da época. Os 

Decretos nos 5.156, de 1904 (Regulamento 

Sanitário Federal), e 10.821, de 1914 previam 

o isolamento de pessoas com hanseníase em 

colônias construídas especificamente para 

esse fim. O Decreto Federal nº 16.300, de 31 

de dezembro de 1923, por sua vez, reforçou a 

disposição de que o isolamento das pessoas 

com hanseníase deveria ocorrer, preferencial-

mente em colônias, definidas nesta norma 

como estabelecimentos nosocomiais. Porém, 

a imposição legal não podia ser cumprida à 

risca, uma vez que o número desses esta-

belecimentos no Brasil era insuficiente. No 

final da década de vinte do século passado, 

havia um clima de pânico social em relação 

aos doentes. Marginalizados, os portadores 

de hanseníase não podiam trabalhar e, sem 

condições de subsistir, mendigavam pelas 

ruas.
No primeiro governo de Getúlio Vargas 

(1930-45), o combate à hanseníase foi ainda 

mais disciplinado e sistematizado. Reforçou-

se, então, a política de isolamento compul-

sório que mantinha os doentes asilados em 

hospitais-colônia. Quando se concluiu a rede 

asilar do País, o isolamento forçado ocorreu 

em massa. 
A maior parte dos pacientes dos hospi-

tais-colônia foi capturada ainda na juventude. 

Foram separados de suas famílias de forma 

violenta - caçados e laçados como animais 

- e internados compulsoriamente. Em sua 

maioria, permaneceram institucionalizados 

por várias décadas. 
Muitos se casaram e tiveram filhos du-

rante o período de internação. Os filhos, ao 

nascer, eram imediatamente separados dos 

pais e levados para instituições denominadas 

“preventórios”. Na maioria dos casos, não 

tinham quase nenhum contato com os pais. 

UM POUCO DE HISTÓRIA

Carta de justificativa do senador Tião Viana para o então Projeto de Lei 

explica a saga dos hospitais-colônia no Brasil e no mundo
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A disciplina nos “preventórios” era extre-mamente rígida, com a aplicação habitual de castigos físicos desmesurados. As crianças eram submetidas a uma espécie de “lava-gem cerebral” e induzidas a se esquecerem de seus pais, porquanto a hanseníase era considerada uma “mancha” na família.Nos hospitais, as fugas eram freqüentes, mas a dificuldade de viver no mundo exterior for-çava os pacientes a voltar. O medo de ser punido - pois existiam celas e até solitárias nos hospitais - fazia com que o paciente fu-gitivo, ao retornar ao sistema, buscasse uma instituição diferente daquela de origem para se abrigar. Os anos se passaram, e o Brasil, seguindo a tendência mundial, começou a pôr fim ao isolamento compulsório na década de sessenta do século passado, por meio do Decreto nº 968, de 7 de maio de 1962, man-tendo um regime de transição semi-aberto até meados da década de setenta. 
Dos cento e um hospitais-colônia outrora existentes no País, cerca de trinta e três con-tinuam parcialmente ativos. Estes abrigam antigos doentes que passaram a vida nas colônias e hoje não têm para onde ir, além de ex-pacientes que saíram, depois de liberados, mas retornaram por não ter condições de sobreviver fora da instituição.

Em verdade, nos últimos vinte anos, com a consolidação da cura da hanseníase por meio da poliquimioterapia - tratamento com múltiplos medicamentos - realizada no âmbito da assistência ambulatorial, os hos-pitais-colônia passaram, via de regra, apenas a asilar antigos doentes que não possuíam mais vínculos familiares ou sociais fora de seus muros e aqueles que, mesmo curados, continuavam dependentes de tratamento por conta de seqüelas.
Estima-se que existam atualmente cerca de três mil pessoas remanescentes do pe-ríodo em que se preconizava o isolamento sanitário compulsório para as pessoas com hanseníase. Esses indivíduos, após anos de isolamento forçado, perderam a capacidade para uma vida normal.Os estarrecedores depoimentos dos pacientes remanescentes do período de internação compulsória, que infelizmente abundam na literatura especia-lizada, possibilitam apreender uma dimensão mais real e humana do problema das pessoas com hanseníase no Brasil. O presente projeto de lei prevê indenização para essas pesso-as, apesar de a ação do Estado, ainda que 

embasada nas teorias científicas vigentes à época, ter causado danos irreparáveis e irrecuperáveis.
Como são poucas as pessoas atingidas pela hanseníase que sobreviveram a essa situação sem paralelo na história humana, o gasto decorrente da aprovação deste projeto é irrisório. O valor do benefício proposto é de setecentos reais, o que equivale a dois salários mínimos. No texto da proposição não vinculamos o benefício ao piso nacional, pois tal prática é vedada pelo inciso IV do art. 7º da Carta Magna. Ademais, o art. 3º do projeto assegura que não haverá conflito com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A estigmatização dos portadores de han-seníase é um fato histórico irretorquível. No âmbito internacional, o Governo Japonês foi pioneiro ao reconhecer a figura do “exilado sanitário” e a estabelecer indenização para as pessoas com hanseníase que sofreram reclusão compulsória por motivos sanitários. Cabe, agora, ao Governo Brasileiro resgatar, ainda que somente uma ínfima parte, a dívida que a sociedade tem com esses cidadãos.Apesar de a omissão do Estado ter causa-do danos irreparáveis e irrecuperáveis, a aprovação deste projeto, que ora proponho, combinada com o cumprimento da meta de eliminação da hanseníase, em dezembro de 2006, conforme anunciada pelo próprio Ministério da Saúde, significará, sem dúvida, um marco na Administração Pública, pois se traduzirá em um gesto de humildade, de remissão e, porque não admitir, um ato de amor ao próximo.
Permito-me uma licença quase poética para evocar a figura carismática de Francisco Augusto Vieira Nunes -- o Bacurau --, que ajudou a fundar o Movimento de Reintegra-ção de Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan e, em razão de sua luta, foi escolhido como o primeiro presidente do Movimento,  mencionar aqui o seu lema: “ O amor ainda continua sendo o melhor remédio para todos os males do mundo, desde que seja tradu-zido em trabalho, em ética, em humildade, em compromisso, em justiça... Hanseníase também se cura com amor.”

Uma causa tão bela e tão justa que, estou certo, contarei com o apoio dos meus nobres colegas.

Sala das Sessões,
Senador TIÃO VIANA
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os dias 9, 10 e 11 de março, o Hospital Colônia de Curupaiti abriu 
suas portas para a primeira reunião do Projeto Global sobre a His-

tória da Hanseníase, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde 
e com apoio do Ministério da Saúde. Representado no Brasil pela 
médica, pesquisadora e voluntária do Morhan Lavínia Schüler-Faccini 
(Universidade Federal do Rio Grande Do Sul) e pelo Coordenador 
Nacional do Morhan Artur Custódio, o Projeto é uma iniciativa da 
Associação Internacional contra a Hanseníase (utilizando os fundos 
da Nippon Foundation pela OMS) e a Wellcome Unit for the History 
of Medicine da Universidade de Oxford. Está sendo desenvolvido 
um banco de dados sobre a hanseníase em todo o mundo, como 
uma ferramenta de trabalho para pesquisadores que estejam inte-
ressados na história pré-moderna e moderna da hanseníase, a partir 
de 1847, quando Danielssen e Boeck publicaram Om Spedalskhed. 
Participaram também do evento o IPHAM/ Ministério da Cultura, 
representantes de Hospitais-Colônia da Argentina e Colômbia. “As 
coleções mencionadas no banco de dados englobam uma ampla 
gama de arquivos organizacionais, políticos, científicos e médicos 
bem como registros de leprosários, museus e bibliotecas. Também 
estão incluídas coleções particulares de pessoas que trabalharam na 
área e coleções de depoimentos de pessoas afetadas pela doença. O 
projeto não tem nenhum desses registros em seu poder, mas fornece 
informações sobre sua existência e localização. Ao mesmo tempo 
em que o banco de dados oferece um caminho para pesquisadores, 
o projeto busca tanto encorajar a conservação dos arquivos, quanto 
estabelecer uma rede de pesquisadores”, diz a Dra. Lavínia. 

Nesta etapa do projeto, foi realizado um levantamento dos acervos 
históricos disponíveis nos antigos hospitais-colônia do Brasil, sob a 
coordenação do Morhan. O objetivo imediato é fazer o levantamento 
historiográfico de documentos relativos à história dos antigos hos-
pitais-colônia do Brasil, compilando um banco de dados de acesso 
disponível a todos os interessados na história da hanseníase.

Projeto Acervo 
pela recuperação da história dos hospitais-colônia

N

Moradores do Curupaiti revelam suas histórias na primeira reunião do Projeto Acervo
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possível que em pouco tempo a população brasi-
leira possa encontrar nas farmácias um equipa-

mento que vai identificar, em tempo real, a existência 
do bacilo da hanseníase nos infectados pela doença 
e que não manifestaram os sintomas. A tecnologia 
que vai permitir esse diagnóstico é genuinamente 
uberlandense. Foi desenvolvida por pesquisadores 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e está 
na fase de finalização e padronização do sistema. A 
próxima etapa é a validação da tecnologia por meio 
de testes e de comparações dos resultados com os 
exames convencionais que já são feitos por especia-
listas. A proposta é que os aparelhos sejam portáteis, 
tenham um custo baixo para o usuário e que possam 
ser utilizados principalmente em bancos de sangues, 
hospitais, clínicas e laboratórios públicos e privados 
do País.

A hanseníase é endêmica e não tem prevenção 
primária, ou seja, não tem imunização específica como 
uma vacina, por exemplo. A doença tem tratamento 
e cura. Entretanto, o período de incubação é longo, o 
que dificulta o controle, mesmo porque um indivíduo 
infectado pode propagar a doença. Em Uberlândia, 
estão em tratamento 92 pacientes. No ano passado, 
surgiram 90 novos casos. Segundo a coordenadora 
do Centro de Referência Nacional em Hanseníase 
e Dermatologia Sanitária da UFU, Isabela Goulart, 
esses números permanecem sem grandes variações 
nos últimos anos. “Mas estão diminuindo lentamen-
te”, disse.

A maior preocupação dos especialistas é com o 
grupo de risco. São pessoas que convivem com os 
doentes nos últimos cinco anos. Estes seriam os 
principais usuários dos equipamentos desenvolvidos 
na universidade. “Estamos monitorando mais de 
1,5 mil pessoas, mas não podemos afirmar que eles 
possuem a doença porque ainda não manifestaram”, 
conta Isabela Goulart. O Brasil ocupa o segundo lugar 
no mundo e o primeiro das Américas em números 
de casos de hanseníase: são 4,3 doentes por 10 mil 
habitantes. Em Uberlândia, a taxa de prevalência é 
de 1,5 caso. Já a taxa de detecção (novos casos) é 
um pouco maior, mas permanece abaixo do índice de 
2 casos por 10 mil pessoas.

A pesquisa da UFU é fruto de um trabalho de 
mais de dois anos. Estão envolvidos vários alunos, 
mestres, doutores e pós-doutores do laboratório de 
Filmes Poliméricos e Nanotecnologia do Instituto de 
Química, do laboratório de Genética e Bioquímica e 
do Centro de Referência em hanseníase. O projeto 
foi financiado por órgãos de fomento à pesquisa e 
já recebeu cerca de R$ 210 mil para a aquisição de 
equipamentos e reagentes. 

“São recursos investidos em ensino e em desenvol-
vimento de tecnologia que vão trazer benefícios para a 
própria população que nos financia. Somos uma insti-
tuição pública que presta serviço para a comunidade. 
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É Nossa intenção é trabalhar com as chamadas doenças 
negligenciadas. Aquelas que são típicas dos países 
tropicais e que não são alvo dos grandes laboratórios”, 
afirma o professor e coordenador da pesquisa João 
Marcos Madurro. Além da hanseníase, esta mesma 
equipe multidisciplinar da UFU trabalha também com 
a dengue, hepatite C e malária. Os trabalhos estão 
em diferentes graus de andamento.

Equipamento funcionará como um 
glicosímetro

O equipamento desenvolvido na UFU para detec-
ção da hanseníase vai funcionar como o glicosímetro, 
um aparelho bastante conhecido da população usado 
por diabéticos para medir a taxa de glicemia no san-
gue. Entretanto, os princípios e a tecnologia dos dois 
são diferentes. O biossensor que identifica a hanse-
níase vai funcionar com uma amostra de raspagem 
da área infectada do doente. “Vai ser mais prático e 
simples do que a técnica convencional que precisa de 
mão-de-obra especializada para ser feita”, explica a 
professora e pesquisadora Ana Graci Brito Madurro, 
do Instituto de Química.

Foram desenvolvidas várias frentes de trabalho, 
sendo que cada um complementou e proporcionou o 
resultado para a outra. As amostras foram coletadas 
no Centro de Referência Nacional em Hanseníase, 
o DNA da mycobacterium leprae foi seqüenciado e 
amplificado no laboratório de genética e bioquímica 
e o biossensor, que vai detectar a doença em outras 
pessoas, ficou sob a responsabilidade da Química. 
Os pesquisadores estão desenvolvendo as fitas, onde 
será colocada a amostra que posteriormente será le-
vada para um potenciostato. Este vai indicar de acordo 
com uma escala estabelecida pelos pesquisadores se 
a pessoa é portadora da doença ou não. 

Baseado na matéria de Priscilla Mundin 
(Correio de Uberlândia)

Hanseníase poderá ser detectada em tempo real

João Marcos e Ana Graci Madurro testam protótipo do 
aparelho que será aperfeiçoado para se tornar portátil 
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O cantor Ney Matogrosso gravou, no Rio de 
Janeiro, um spot (comercial apenas com aúdio) 
como parte de uma campanha deflagrada em todo 
o país contra a hanseníase. A mensagem é para o 
Tocantins, estado onde há altos índices da doença: 
a taxa de prevalência é de 5,8 casos por 10 mil 
habitantes*. A gravação foi feita na tarde de 11 de 
julho, no estúdio Nova Onda, localizado no Cen-
tro da cidade. O artista é um dos voluntários mais 
atuantes do Morhan. A campanha será veiculada 
pela Brasil Telecom, para divulgação da causa nos 
telefones da operadora e na confecção de cartões 
telefônicos. 

Para o gerente regional da Brasil Telecom no 
Tocantins, Antônio Carlos, a parceria é um com-

Ney Matogrosso grava campanha de rádio
promisso da empresa com a sociedade. “Estamos 
realizando pequenas obras com grandes efeitos. 
A primeira foi a divulgação em nossos cartões da 
campanha do Hemocentro e agora vamos divulgar 
os sinais e sintomas da hanseníase, atingindo as 
classes C, D e E em 460 localidades do Estado”. 

Outra ferramenta de informação sobre a doença 
é o site www.hanseniase.to.gov.br, um canal direto 
com a equipe técnica da Sesau - Secretaria de Es-
tado da Saúde, onde a população e os profissionais 
de saúde terão acesso a informações sobre me-
dicamentos, legislação e serviços. A tiragem dos 
cartões telefônicos será de 110 mil exemplares.

*Informação do site do Ministério da Saúde.
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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

Colabore com o Jornal do Morhan. 
Mande artigos e sugira pautas. 

Critique. Participe.
jornal@morhan.org.br


