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EXPEDIENTE SUMÁRIO

o longo dos últimos anos, o MORHAN vem reali-
zando Encontros Nacionais com objetivo de reunir 

núcleos de pré-núcleos de vários Estados e Municípios 
Brasileiros, interessados em discutir diretrizes de polí-
ticas públicas e controle social no campo da defesa 
dos direitos de pessoas que vivem com Hanseníase, 
bem como estabelecer contexto direto com os gesto-
res das três esferas governamentais da área da saúde, 
Direitos Humanos, Educação, Social, entre outros.

O 13º Encontro Nacional, que aconteceu em 
Novembro de 2007, teve como primeiro objetivo 
realizar, anterior ao evento, o Encontro Nacional de 
Colônias e apontar propostas que mobilizaram a 
busca de melhor qualidade de vida de seus assistidos. 
Na continuidade do Encontro, houve a necessidade 
de discutir a conjuntura política do movimento, com 
eixos direcionados à inclusão das pessoas no âmbito 
de sua cidadania e da melhoria de suas demandas, 
buscar a melhor maneira de empoderamento sobre os 
seus Direitos, além do dever de fortalecer o incentivo 
à vida. Com esta pauta, deliberamos a melhoria do 
tratamento no campo das órteses e próteses.

Encerramos o evento com projeção de fortalecer 
as parcerias com a OAB e a participação com mais 
afinco no contexto da gestão participativa, para 
juntos organizarmos formas de integração no campo 
da Educação Popular em Saúde. 

Toninho
1º Secretario do MORHAN Nacional

Pelo fortalecimento das parcerias e ações integradas
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RESUMO HANSEN 3

m setembro de 2007, foi realizada a 6ª reunião do 
Conselho de Direitos Humanos na Organização 

das Nações Unidas (ONU), em Genebra (Suíça). 
Artur Custódio e a médica voluntária Lavinia Schüler-
Faccini, representando o MORHAN, participam da 
Comitiva organizada pelo Dr. Yohei Sasakawa e 
Nippon Foundation para solicitar que as pessoas 
atingidas pela hanseníase continuem sob proteção 
dos Direitos Humanos. 

O Dr. Gopal (IDEA – Índia) discursou sobre os prin-
cipais objetivos da comitiva organizada pela Nippon 
Foundation, para a 6ª Reunião do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU. Primeiramente, contextualizou a 
hanseníase dentro da declaração de direitos Humanos. 
Comentou também sobre o trabalho realizado pelo 
Dr. Yozo Yokota de 2004 a 2006, na época pela Sub-
Comissão de Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos da ONU. Yokota esteve reunido em Fevereiro 
no Rio de Janeiro com membros do MORHAN de todo 
o Brasil. Ao finalizar, Gopal pediu total apoio e endosso 
a resolução a resolução de agosto de 2006 e destacou 
as seguintes necessidades:

 
1. Estudar a discriminação as pessoas afetadas pela 
hanseníase como um item distinto;
 
2. Fazer visitas e investigações para saber as 
condições das pessoas afetadas pela hanseníase, 
entrevistando não somente as pessoas das antigas 
colônias, mas também como vivem nas comunidades, 
trabalham etc.
 
3. Organizar seminários com Líderes comunitários, 
principalmente de representantes de pessoas afeta-
das pela hanseníase, criando diretrizes para acabar 
com a hanseníase e a discriminação associada; 
 
4. Criar princípios e diretrizes para governos, agên-
cias e ONGs para eliminar a hanseníase, preconceito 
e reintegrar a todos que sofreram de preconceito. 

Yohei Sasakawa pediu o desenvolvimento de 
princípios e guias de atuação entre governos, ONG’s 
e a ONU, para acabar com a discriminação dos atin-
gidos pela doença. Além de embaixador da OMS, 
Sasakawa é presidente da NIPPON FOUNDATION,  
uma ONG que trabalha na eliminação da hanseníase 
e no atendimento a suas vítimas, alem de ações em 
meio ambiente, educação e cultura.

O especialista, que está há mais de trinta anos 
trabalhando nesta causa, lembrou que essa doença é 
curável pela Poliquimioterapia (PQT) desde 1980, e 
que seu tratamento é acessível em grande parte do 
mundo. Assim, nos últimos anos, 15 milhões de pes-
soas alcançaram a cura da hanseníase, doença que 
atualmente só constitui um problema de saúde pública 
em quatro países. No entanto, assinalou Sasakawa, 
em muitas outras partes do mundo a doença “continua 
sendo uma fonte de discriminação e de pobreza”, por 
causa da ignorância que existe entre a população.

Em muitos países, os portadores da hanseníase 
estão excluídos de escolas, assim como de muitos 
locais de trabalho, e são rechaçados por grande parte 
da comunidade. “Não há outra doença cujos pacientes 
sofram tamanha marginalização, inclusive depois de 
curados”, concluiu o especialista.

MORHAN e a missão do governo brasileiro em 
Genebra (Suíça) estiveram  presentes e participaram 
do discurso. O coordenador Nacional do MORHAN, 
juntamente com a Dra. Lavínia Faccini, reiteraram 
a importância da defesa dos Direitos Humanos das 
pessoas atingidas pela hanseníase. A contextualização 
do tratamento da doença no Brasil, a situação dos 
antigos hospitais-colônia e o direito à informação foi 
pauta. “É importante ressaltar o empoderamento que o 
MORHAN proporciona essas pessoas a lutarem pelos 
seus direitos e pressionarem os governos em todos os 
níveis”, diz Artur, elogiando o governo federal brasileiro 
pela parceria e apoio às lutas do Movimento.

Embaixador da OMS e o coordenador do MORHAN pedem 
ao CDH novas medidas para controlar a hanseníase

E

Artur Custódio, Lavínia Faccini e Yohei Sasakawa entre membros da missão do goverrno brasileiro
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O Núcleo do Morhan de Maracanaú, em par-
ceria com a Secretaria de Saúde do Município, 
realizou uma campanha de conscientização que 
tem como objetivo visitar todas as 25 unidades de 
saúde de Maracanaú e algumas escolas. A campa-
nha abrangeu todo mês de setembro, com cursos 
de capacitação para os profissionais de saúde e 
apresentações da peça de teatro “Deus e o Diabo 
na Terra da Hanseníase” para usuários e alunos. 
O objetivo da campanha é identificar casos novos 
da doença orientando a população sobre os seus 
sinais e sintomas. 

Campanha pela Eliminação da Hanseníase em Maracanaú/CE

O Teatro Bacurau realizou uma série de apresen-
tações nas escolas públicas de Bauru, em São Paulo, 
durante o mês de outubro. O alcance previsto para a 
ação foi de cerca de 10.000 alunos da rede Estadual 
e Municipal. O Grupo, composto pelos atores Artur 
Souza, Daniel Novatto e Ricardo Lyra Jr, também 
representa o MORHAN em uma campanha contra 
a hanseníase no Instituto Lauro de Souza Lima. Os 
artistas também estiveram presentes na Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia 2007, onde parti-
cipam da Festa da Ciência de Bauru.

Com o lema “a união faz a força”, foi fundado no 
dia 1º de Outubro o núcleo do MORHAN de Juína 
(MT), geograficamente localizado no noroeste do 
Estado do Mato Grosso, a 755km da capital Cuiabá. 
O espaço pertence à Amazônia. O núcleo é composto 
por voluntários ligados ao campo da Saúde Pública, 
sendo o município de Juína prioritário pelo Ministério 
da Saúde. O coordenador do núcleo, Sinval Nunes de 
Oliveira, também participa da Diretoria do Colegiado 
Nacional. O MORHAN Juína fica na Rua das 
Andorinhas, s/n°, Secretaria Municipal de Saúde, 
78320-000 – Juína (MT). 

Teatro Bacurau se apresenta em escolas públicas de Bauru

Inauguração do núcleo de Juína (MT)
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O Hospital Aquiles Lisboa completou 70 anos de 
fundação em outubro. A antiga colônia de Bomfim surgiu 
como órgão representativo do Governo Federal na luta 
contra a hanseníase no Maranhão. O nome derivou-se 
do fato de estar localizada no Cabo do Bonfim, sendo o 
Bonfim referenciado como “Cabo fronteiriço à capital do 
Maranhão, na margem esquerda do rio Bacanga, cercado 
por um banco de areia, que é coberto inteiramente pela 
enchente da maré”. (Costa, Araújo)

 Demonstrando a preocupação da Saúde Pública, 
o hospital viraria referência histórica no tratamento da 
enfermidade nesse Estado. Existia uma regularidade nas 
ações desenvolvidas e no controle dos métodos na busca 
de um tratamento mais adequado. À época, o Dr. Aquiles 
Lisboa foi diretor do então hospital-colônia e elaborou a 
cartilha de profilaxia da hanseníase, como contribuição 
na tentativa de evitar a disseminação da doença. 

Antiga Colônia de Bomfim comemora 70 anos

“Nós todos devemos abraçar a causa com muita 
vontade e unidos, porque só assim vamos conseguir 
acabar com o preconceito”. Essa frase, proferida por 
Nadia Ocinschi Menezes da Silva, relata perfeitamente 
a luta para reerguer um núcleo do MORHAN em Mogi 
das Cruzes (SP). A união e a força de vontade foram 
elementos fundamentais para que o sonho dos mora-
dores do antigo hospital-colônia Dr. Arnaldo Pezzutti 
Cavalcanti fosse concretizado. 

 Inativo há mais de cinco anos, o MORHAN Mogi 
das Cruzes existia desde o tempo de Bacurau, funda-
dor do Movimento. A moradora da Colônia Raimunda 
Juca Viana teve a iniciativa de reativar o núcleo. 
Imaginava quão complicada essa tarefa seria. Mas 
não desanimou. Uniu-se a Nadia. “Quando entrei, não 
sabíamos o que fazer para divulgar a causa da hanse-
níase”, diz. Durante a reestruturação do núcleo, em 
2004, firmou-se parceria com o SESI e uma pequena 
equipe começou a participar das ações de Cidadania 
e do projeto Ação Global. Começaram a arrecadar 
fundos para formalizar o espaço, através da venda de 
doces e salgados e com a doação de materiais. Nessa 
época, a tesoureira Magda Klein dos Santos se filiou 
ao Movimento. Com a verba adquirida, conseguiram 
registrar o núcleo no cartório no último 25 de setembro. 

Nadia não esconde o orgulho de ter conseguido 
oficializar o núcleo. Em 4 de agosto, foi eleita a dire-
toria do MORHAN Mogi das Cruzes*. “Cada passo 
é muito importante para aprimorar o espaço. Nossa 
luta continua”. 

MORHAN Mogi das Cruzes: um exemplo de perseverança



 XIII Encontro Nacional do MORHAN, realizado entre os dias 8 e 11 
de novembro de 2007, foi marcado por um acalorado debate sobre 

os desafios do controle da hanseníase no Brasil, apoio à formação e 
pesquisas científicas, cuidado com os usuários de forma multidiscipli-
nar, e, principalmente, o protagonismo da causa como “sociedade civil 
provocadora do Estado”. 

A abertura do evento aconteceu no Salão de Convenções do Royalty 
Hotel, Barra da Tijuca (RJ). Com a presença dos artistas e voluntários 
Ney Matogrosso, Karla Karenina, Geraldo Azevedo Mareliz Rodrigues 
e Nelson Freitas - que participaram da coletiva de imprensa - o mote 
dessa cerimônia foi a entrega do Troféu Bacurau e da Comenda Antônio 
Borges. O cantor e compositor Geraldo Azevedo assinou o Livro de 
Voluntários do Movimento. 

A mesa de abertura foi composta por Rogério Sotílle, representante 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos; Sérgio Côrtes, Secretário 
Estadual de Saúde e Defesa Civil do RJ; Maria Leide WanDelRey 
de Oliveira, coordenadora do Programa Nacional de Controle da 
Hanseníase do Ministério da Saúde; o Deputado Federal Chico 
D´Angelo; o Secretário Municipal de Caxias Oscar Berro representando 
o CONASEMS; Maria do Carmo Lara, deputada em Minas Gerais, e 
Artur Custódio, coordenador Nacional do MORHAN. 

Relatora da Medida Provisória 373, que originou a Lei 11.520, Maria 
do Carmo Lara foi a primeira a falar. Em seu discurso, relembrou os 
tempos de professora na colônia de Santa Izabel, em Betim (MG). “É 
preciso voltar as atenções para a formação, sensibilizar cada profissional 
de saúde no Brasil para a luta pela cidadania”. 

Chico D´Angelo elogiou a iniciativa dos artistas voluntários. Rogério 
Sotille traçou um painel histórico sobre o preconceito e a luta do porta-
dor de hanseníase. Informou também que a SEDH já recebeu cerca de 
3.000 requerimentos para a pensão mensal e vitalícia prevista na Lei 
11.520.”Até dezembro deve sair o pagamento retroativo referente ao 
mês de maio”, afirmou. O modelo de Atenção Básica na Saúde, será 
levado aos hospitais-colônia, segundo Oscar Berro. 

O Secretário Estadual de Saúde, Sérgio Côrtes, falou sobre as 
suas visitas às antigas colônias Tavares de Macedo e Curupaiti (RJ) e 
comentou sobre a verba extra do projeto PAC para as duas unidades: foi 
autorizado 75 milhões de reais para investimentos, dividido por ambos. 

Maria Leide, representando o Secretário de Vigilância em Saúde 
Gerson Penna, alertou para a importância do diagnóstico precoce da 
hanseníase no Brasil. Segundo ela, há 47 mil casos novos no país todo 
ano. Artur Custódio, coordenador Nacional do Movimento, encerrou 
a mesa, e reafirmou o protagonismo da causa como “sociedade civil 
provocadora do Estado”. Também defendeu a política de integralidade 
no tratamento da hanseníase. 

Durante o encontro, muitas homenagens foram feitas. Além da 
entrega do Troféu Bacurau e da Comenda Antônio Borges, o vice-
coordenador Cristiano Torres entregou a Artur Custódio uma moeda de 
sua coleção, do tempo em que as colônias possuíam uma unidade de 
valor própria. “Isso é para relembrar o que não deve mais acontecer”, 
disse Torres. Sr. Arnaldo, do Curupaiti, prestou homenagem à jornalista 
Solange Calmon, pelos documentários sobre hanseníase exibidos pela 
TV Senado no programa “Inclusão”. 
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 Hanseníase em debateXIII Encontro Nacional do MORHAN: 

Cristiano Torres em pronunciamento

Presença de Ney Matogrosso e Geraldo Azevedo

Maria Leide, do PNCH, na mesa de abertura



A situação da hanseníase no Brasil

Os desafios do controle da hanseníase no Brasil. Apoio à formação e 
pesquisas científicas. Cuidado com os usuários de forma multidisciplinar. 
Mutirão de cirurgias de reabilitação. Esses e outros temas foram a pauta 
da conferência realizada pela Dra. Maria Leide Wan-del-rey, “A situação 
da hanseníase no Brasil”, na tarde do primeiro dia de atividades do XIII 
Encontro Nacional do MORHAN, realizada em 9 de novembro.

A coordenadora do Programa Nacional de Controle da Hanseníase 
abriu a discussão com um painel sobre a doença, com estatísticas atu-
alizadas, estratégias e ações. “A meta de proporção de cura para 2011 
é de 95% dos casos. Visamos fazer um conhecimento epidemiológico 
dos municípios e avaliação da capacitação”, disse. 

A médica, que implantou a poliquimioterapia (PQT) no Brasil em 
1985, afirma que o índice de cura melhorou. No entanto, houve um 
aumento da incidência de hanseníase nas crianças. “Também é impor-
tante que se realize exames precoces, de preferência, ainda no grau 1”, 
afirma, ressaltando que apenas 34% das unidades de saúde oferecem 
tratamento para a hansen. “Todos os Estados devem ter condições de 
fazer a cirurgia de reabilitação, inclusive”. No Brasil, cerca de 52.000 
casos são diagnosticados todos os anos.

A mesa contou com a participação de Marcos Virmond (Pres. 
da Sociedade Brasileira de Hansenologia/SBH), Manfred Goebel 
(Federação Internacional de Associações de Combate à Hanseníase 
- The International Federation of Anti-Leprosy Associations -ILEP); 
Zilda Borges (representante da IDEA - International Association for 
Integration. Dignity and Economic Advancement); Saskia Scholland (da 
ONG REPREHAN - Reconhecimento Precoce da Hanseníase); Sueli 
de Paula (Secretaria Especial de Direitos Humanos) e Artur Custódio, 
coordenador Nacional do MORHAN. Em comum, todos ressaltaram a 
importância do cuidado multidisciplinar no tratamento da hanseníase, 
treinamento de profissionais e apoio aos centros de referência. 

A questão do estigma e preconceito com os portadores da patologia 
também esteve à luz no debate. “O medo de enfrentar a segregação 
e de perder tudo que conquistou socialmente sobrepõe à informação, 
muitas vezes”, disse Zilda Borges, da IDEA. 

Membros dos núcleos do MORHAN de todo Brasil participaram 
ativamente da discussão. Foram questionadas a pensão vitalícia, a 
reabilitação e as campanhas. Artur Custódio encerrou a conferência 
em discurso sobre a defesa do direito à saúde integral. “A questão da 
reabilitação é fundamental”. 

Parceiros do MORHAN participaram do segundo dia

No segundo dia do Encontro, representantes da UNIMED, 
Febrafarma e Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e 
Inativos do Estado do Rio de Janeiro (APPAI) expuseram seus projetos 
para o Movimento. 

 A UNIMED anunciou que o laboratório NOVARTIS também está 
engajado na luta para o controle da hanseníase. O diretor executivo da 
Febrafarma, Jorge Dias, falou sobre o projeto “Me conte a sua história”, 
assistindo idosos abandonados em todo Brasil. Sobre o Caminhão da 
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 Hanseníase em debateXIII Encontro Nacional do MORHAN: 

Cerimônia de abertura

Participação de Nelson Freitas e Mareliz Rodrigues  

Geraldo Azevedo assina o livro de voluntários
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Saúde, iniciativa lançada na abertura do II Encontro de 
Colônias, afirmou que a carreta não encerra a ação. “É 
uma tentativa de incentivar a mídia a trabalhar pela 
causa, funcionando como uma espécie de outdoor 
ambulante”. O veículo começará a circular pelos três 
Estados com alta prevalência da doença: Tocantins, 
Maranhão e Pará. 

A mídia também foi o destaque do discurso do 
Dr. Rodrigo Lacerda, representante da Associação 
Beneficente dos Professores Públicos Ativos e 
Inativos do Estado do Rio de Janeiro (APPAI). Ele 
lembrou que o Jornal Educar (house organ da asso-
ciação) é uma ferramenta encaminhada a todos os 
profissionais – da educação e da saúde. “Através 
deste veículo, visamos educar, informar e levar a 
questão do movimento sobre a hanseníase para o 
professor, que é um formador de opinião”. 

Finalizando, Luiza Cláudia Abreu (Secretaria 
Municipal de Saúde de Maracanaú – CE) alertou para 
que na realização desses trabalhos nos municípios 
integre as coordenações estaduais e municipais. “O 
diagnóstico e tratamento estão no Serviço Público, 
é nosso dever fazer funcionar essas unidades”. 

Questões fundamentais para o Movimento 
são discutidas em Grupos de Trabalhos

Direitos Humanos, Seguridade Social, Trabalho, 
Reabilitação e Relação Estado/Sociedade com o 
Movimento Social. Esses cinco temas, fundamentais 
para a gestão do MORHAN, foram amplamente dis-
cutidos durante o XIII Encontro Nacional. Membros 
do Movimento, representando as regiões brasileiras, 
se dividiram em cinco grupos para refletir sobre 
ganhos, dificuldades e propostas sobre o assunto 
escolhido. Os resultados tinham como intuito ajudar 
a conhecer as ações do MORHAN em todo o País, a 
fim de auxiliar o movimento a crescer e atingir seus 
objetivos sociais. 

Primeiro grupo a se formar, a Reabilitação 
apontou pontos fortes e fracos no atendimento 
ambulatorial. No nordeste, norte e sudeste existem 
unidades de saúde em funcionamento, porém falta 
material. Em alguns lugares, quando existe, não é de 
boa qualidade. No Acre, há uma oficina ortopédica 
oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foi 
proposto, então, que o Estado busque atender a 
essa demanda.

Outro item discutido foi a formação de profis-
sionais. Faltam médicos capacitados no interior do 
Piauí e, em Minas Gerais, especialistas na área da 
sapataria - que em São Paulo funciona muito bem. 
Reciclagem de profissionais a nível nacional, a cria-
ção de centros de reabilitação dentro dos antigos 
hospitais-colônia e fiscalização da Lei 11.520 - que 
também prevê o direito à órteses e próteses aos 

ex-portadores de hanseníase - foram votadas tam-
bém como proposta. 

O grupo que discutiu os Direitos Humanos acre-
dita que há uma falta de divulgação das informações 
para a população. Para tal, foi proposto que todos 
os núcleos do MORHAN criassem uma oficina de 
capacitação e educação continuada em Direitos 
Humanos. O respeito às minorias (sexuais, raciais), 
regulamentação dos núcleos e a criação de uma 
ouvidoria local para acompanhamento integral dos 
pacientes também foram pauta dessa discussão. 

Seguridade Social apontou a necessidade do 
movimento em monitorar a aplicação dos recursos na 
Saúde. Foi proposto buscar o Conselho para auxiliar 
nas ações de assistência social pelos núcleos. Já 
o grupo referente à Relação Estado e Sociedade/
Movimento Social deixou claro que o MORHAN não 
deve realizar o papel do Estado na questão cura-
tiva e sim cobrar ações consistentes em relação à 
hanseníase. O movimento deve trabalhar de acordo 
com a sua filosofia, além de melhorar a comunicação 
entre os núcleos. Entre as propostas votadas, maior 
acessibilidade aos tratamentos e colaboração entre 
Estado e município.

E, por último, no tema Trabalho foram destaques 
a sensibilização dos gestores e a readaptação do 
paciente de hanseníase ao mercado profissional 
como propostas. Apesar das dificuldades, como a 
demissão pós-doença e o preconceito, o quadro é 
otimista. 

Outras propostas votadas: capacitação de todos 
os níveis profissionais; criação de equipes multidis-
ciplinares para trabalhar a auto-estima, facilitando a 
reinserção no mercado de trabalho; firmar parcerias 
com empresas e ONGs para ajudar na capacitação; 
reativar o núcleo do MORHAN da região Centro-
Oeste; garantir através de leis ou emendas a esta-
bilidade empregatícia pós-tratamento. 

Plenária final do XIII Encontro Nacional 
apresentou novas propostas e realizou 
eleições

Durante a plenária final, realizada na manhã de 
11 de novembro de 2007, Artur Custódio dissertou 
sobre a necessidade de renovação no Movimento e 
sugeriu que fosse elaborado um Encontro de Jovens 
do MORHAN, posteriormente aprovado. Foram apre-
sentados os destaques e a nova redação dos itens 
das recomendações dos Conselheiros. O documento 
foi aprovado na íntegra. 

O encaminhamento dos cinco grupos de trabalho 
(Direitos Humanos, Trabalho, Seguridade Social, 
Relação Estado/Movimento Social, Reabilitação) foi 
apresentado. Houve ainda o resultado eleições do 
Departamento de Colônias, Coordenação Nacional.   
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    MORHAN discutindo o Brasil por uma outra 
cidadania. Este foi o mote do I Encontro Nacional 

de Conselheiros de Direitos do MORHAN, realizado 
em 17 de setembro de 2007. A reunião, capitaneada 
pelo membro do DEFORP Marcelo Vieira, foi mar-
cada pela participação de autoridades. Na abertura 
do evento, o Secretário Nacional de Vigilância em 
Saúde Gerson Penna (SVS/MS) e o Secretário 
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro Sérgio Côrtes 
discursaram sobre a relação entre Estado e socie-
dade na construção da cidadania das pessoas atin-
gidas pela hanseníase. 

Côrtes destacou a necessidade de investimentos 
nas unidades de Tavares de Macedo e Curupaiti, em 
Jacarepaguá. “Está na pauta criar um projeto de lei 
que vise beneficiar os cuidadores (nota: pessoas 
que ajudam na manutenção das instituições) das 
colônias, para ter seu trabalho formalizado, com 

I Encontro Nacional de Conselheiros de Direitos 
do MORHAN visa uma nova cidadania
O todos os Direitos”. “Por que será que obtivemos 

êxito em hospitais-colônia como São Julião e não no 
Curupaiti, por exemplo?”, questionou Gerson Penna, 
ao comentar as disparidades no cuidado das referi-
das instituições. “Existe uma responsabilidade para 
a manutenção desses hospitais. Serão necessárias 
apresentações de propostas para melhorias. Não 
é possível que fique apenas na vontade política do 
gestor”, complementa. 

O encontro contou ainda com a participação de 
quatro (04) grupos de discussão sobre vários temas 
propostos, entre eles O Conselho e o Papel do 
Conselheiro, Condições de vida princípio básico para 
construção de uma cidadania justa, Como inserir os 
Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento 
na Agenda política dos conselhos e A relação Estado 
e Sociedade no Brasil: o papel dos movimentos 
sociais. 
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II ENCONTRO DE COLÔNIAS
Um passo rumo a um novo tempo

II Seminário Nacional de Antigos Hospitais-Colônia de 
Hanseníase foi realizado entre os dias 5 e 7 de novembro, no Rio´s 

Presidente Hotel (RJ). O evento construiu propostas de políticas 
públicas e de saúde na reestruturação dos 33 antigos hospitais-colônia 
tendo como ponto-de-partida a vivência dos moradores destes, e 
como referência a portaria do Ministério da Saúde que regulamenta 
esta obra. 

Na plenária de abertura do II Seminário Nacional dos Antigos 
Hospitais-Colônia de Hanseníase, o Coordenador nacional do 
MORHAN Artur Custódio explicou como funciona a metodologia 
dos Grupos de Trabalho. Um almanaque com o relatório consolidado 
no encontro anterior serviu de base para a discussão, que pretende 
avaliar as ações em pauta, propor mudanças e levar as sugestões ao 
XIII Encontro Nacional do MORHAN.

A reunião pré-atividades também serviu como um canal livre 
para que membros de MORHAN e moradores de antigas colônias 
manifestassem suas opiniões. Geraldo Cascais, do MORHAN Pará, 
alertou para a importância de manter o direito aos medicamentos 
dos ex-portadores de hanseníase, mesmo com o benefício da pensão 
vitalícia pela Lei 11.520. Valdenora Cruz elogiou a iniciativa da Oficina 
Ortopédica de Rio Branco (Acre) no ramo dos calçados adaptados. O 
médico Getúlio Moraes, que atende na Casa de Saúde Santa Izabel 
(Betim, MG) alertou para os desafios da hanseníase no Brasil.  “O 
diagnóstico precoce da doença é fundamental”, disse. “Um dos maio-
res desafios do MORHAN é aprofundar a discussão sobre a hansen 
também fora das colônias”. 

Os seis grupos de Trabalho debateram a emenda “Quanto à Saúde 
– Instalações, Tratamento e Demandas” do relatório. Entre os itens 
propostos para adição, a readequação dos profissionais de saúde 
para a hanseníase, inclusão da estratégia do PSF (Programa Saúde 
da Família) e a integralidade na assistência médica nas colônias.

A comissão da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) 
recebeu requerimentos de moradores – internados compulsoriamente 
até 1986 - das colônias de todo o Brasil, relativos ao pagamento 
da pensão mensal e vitalícia previsto pela Lei 11.520. “Ainda fal-
tam muitos documentos a serem recebidos”, comentou Niuzarette 
Lima, representante de Isabel Maior, coordenadora da Comissão 
Interministerial de Avaliação. 

A plenária final foi marcada pelo debate sobre as questões da pro-
priedade das colônias. Muitos desses lugares ainda não têm endereço 
próprio – como exemplo, o Tavares de Macedo (Itaboraí, RJ) ainda 
utiliza o nome da rodovia na qual se localiza. Artur Custódio, coorde-
nador nacional do MORHAN, ressaltou a necessidade de conhecer 
os problemas e particularidades de cada colônia e Marcelo Vieira, 
do DEFORP, a importância de desenvolver o processo de formação 
política. “Como se constrói a cidadania?”, questionou, convidando 
os participantes à reflexão. 

O



O Governo Federal já concedeu o primeiro 
benefício de Pensão Especial às pessoas atingidas 
pela Hanseníase que foram segregadas em insti-
tuições. O beneficiário está com 101 anos e mora 
em Campo Grande (MS). A pensão é vitalícia no 
valor de R$ 750, retroativa a maio deste ano, e não 
poderá ser transferida a dependentes e herdeiros. 
O benefício é exclusivo para as pessoas que foram 
afastadas do convívio social e familiar e ficaram 
confinadas pelo estado em hospitais-colônia 
até 31 de dezembro de 1986. A verba para o 
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Valdenora Cruz participa de capacitação do CONADE em Teresina

Projeto de combate à hanseníase no Tocantins ganha prêmio nacional

Pensão Especial: 
INSS concede primeiro benefício a pessoas atingidas ela hanseníase

A coordenadora do MORHAN Amazonas, 
Valdenora Cruz, participou da capacitação de conse-
lheiros do CONADE (Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Portadora de Deficiência) em Teresina 
(PI). O evento foi realizado entre os dias 19 e 21 de 
novembro no Piauí, Ceará e Maranhão. 

O seminário objetivou sensibilizar os prefeitos 
para a campanha de acessibilidade, capacitar e 
orientar os membros dos conselhos municipais 
para a defesa das pessoas com deficiência dos três 
Estados. Na programação do seminário, palestras, 
mesas redondas e debates, que retrataram o tema 

da deficiência e ao mesmo 
tempo, tentaram nortear os 
conselheiros para melhor 
lidar com a questão da aces-
sibilidade e da inclusão social. 

Valdenora Cruz representou o MORHAN na mesa 
As Políticas Públicas e o Controle Social, junto com 
José Rafael Miranda, assessor da Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, e Denise Granja, conselheira do 
CONADE e representante do Ministério das 
Comunicações. 

Com um projeto inédito no Tocantins de combate à 
Hanseníase, a Sesau - Secretaria de Estado da Saúde, 
por meio da Gerência de Núcleo de Dermatologia 
Sanitária/Hanseníase, ganhou prêmio de R$ 30 mil na 
VII Expoepi - Mostra Nacional de Experiências Bem-
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle 
de Doenças, realizada nos dias 21 e 23 de novembro, 
em Brasília. 

O projeto “Fortalecimento das ações de Eliminação 
da Hanseníase, através da oferta de uma Assessoria 
Técnica Regionalizada”, de autoria das técnicas da 
Sesau Adriana Cavalcante Ferreira, Iria Gonçalves 
Campos, Luciana F. Marques da Silva e Suen Oliviera 
Santos, foi selecionado a concorrer ao prêmio com o 
estado de Pernambuco e o município de Uberlândia, 
em Minas Gerais, na mostra competitiva de apre-
sentações orais, no tema Vigilância, prevenção e 

controle de hansení-
ase. O dinheiro será 
repassado a Instituição 
de Saúde responsável, 
neste caso a Sesau. 

Em maio de 2005 
foram intensificadas as ações de combate à hanse-
níase no Estado com a implantação da Assessoria 
Técnica Regionalizada, que é um projeto desen-
volvido pela Gerência de Dermatologia Sanitária 
da Sesau que pretende eliminar a hanseníase no 
Tocantins. A Expoepi é organizada pelo Ministério 
da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância 
em Saúde, com a intenção de divulgar e premiar o 
trabalho de serviços de saúde de todo o Brasil que 
se destacaram nas áreas de prevenção, vigilância e 
controle de doenças. 

pagamento da pensão 
especial é garantida 
pelo Tesouro Nacional, 
ou seja, não compro-
mete os recursos da 
Previdência Social. A 
pensão foi garantida 
pela Medida Provisória nº 373, convertida na Lei 
nº 11.520/2007, publicada dia 19 de setembro, e 
deve beneficiar a cerca de quatro mil pessoas em 
todo o país. 
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O Caminhão da Saúde, resultado de uma par-
ceria da Febrafarma com o MORHAN, foi lançado 
em novembro passado, durante a abertura do II Se-
minário Nacional de Hospitais-Colônia no Hospital 
Tavares de Macedo (Itaboraí, RJ).Trata-se de uma 
iniciativa inédita no país e contribuirá para levar as-
sistência médica à população carente de vários es-
tados brasileiros, como Rio de Janeiro, Maranhão, 
Tocantins e Pará, inicialmente. Pela primeira vez um 
veículo vai abrigar cinco consultórios - um destinado 
à detecção e diagnóstico de hanseníase -, um la-
boratório - para exames com resultados imediatos - 
um banheiro - com torneiras automáticas -, elevador 
para deficientes físicos e gerador. Também haverá 
um palco para apresentação de peça teatral sobre 

Caminhão da Saúde 
iniciativa itinerante contra a hanseníase

sinais, sintomas e como cuidar da hanseníase, além 
da exibição de vídeos sobre a doença. 

“O município dirá onde e como o caminhão deve 
ir, respeitando as peculiaridades de cada região. Já 
fechamos um pacto com o Conselho Nacional dos 
Secretários Municipais de Saúde (Conasems), que 
reúne cerca de cinco mil gestores, para contarmos 
com a colaboração deles e demais profissionais de 
Saúde. O caminhão irá onde houver dificuldade de 
se levar saúde à população. Maranhão, Tocantins e 
Pará estão entre os primeiros estados a contarem 
com esse mutirão porque é onde há alta incidência 
de hanseníase” - afirma o coordenador nacional do 
MORHAN e conselheiro nacional de Saúde, Artur 
Custódio Moreira de Souza.

Contas para doações: Banco do Brasil – Ag.0093-0 – C/C. 25836-9 ou Banco Itaú – Ag.0408 – C/C. 51.246-5

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

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

Critique. Participe.
jornal@morhan.org.br


