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“Oh, pedaço de mim 

Oh, metade arrancada de mim 
Leva o vulto teu 

Que a saudade é o revés de um parto 
A saudade é arrumar o quarto 

Do filho que já morreu 
 

Oh, pedaço de mim 
Oh, metade amputada de mim 

Leva o que há de ti 
Que a saudade dói latejada 
É assim como uma fisgada 

No membro que já perdi 
 

Oh, pedaço de mim 
Oh, metade adorada de mim 

Leva os olhos meus 
Que a saudade é o pior castigo 

E eu não quero levar comigo 
A mortalha do amor 

Adeus” 
 

Chico Buarque 
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Introdução 
 

Por determinação da Excelentíssima Ministra de Estado Chefe da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes, em reunião, no dia 11 
de junho de 2012, com o Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Antônio José do Nascimento Ferreira, e representantes do Movimento de 
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase – MORHAN foi criado um Grupo de 
Trabalho Interno, que tem por finalidade elaborar um Relatório Preliminar para justificar e 
subsidiar a criação do futuro Grupo de Trabalho Interministerial no âmbito do Governo 
Federal, que tratará sobre a concessão de uma indenização aos filhos segregados de pais ex-
portadores de hanseníase que foram submetidos ao isolamento compulsório. 
 

O referido GT Interno é composto por:  
 

• Roberto John Gonçalves da Silva - Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos; 
• Laissa da Costa Ferreira - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos; 
• Michelle Reis Ledur – Comissão Interministerial de Avaliação da Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de 
Direitos Humanos; 
• Ginaldo Gomes da Silva - Comissão Interministerial de Avaliação da 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 
Secretaria de Direitos Humanos; 
• Fabiano Manquevich de Lima - Comissão Interministerial de Avaliação da 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 
Secretaria de Direitos Humanos; 
• Maria Teresa S. Oliveira – Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase – MORHAN; 
• Thiago Pereira da Silva Flores - Movimento de Reintegração das Pessoas 
Atingidas pela Hanseníase – MORHAN; e 
• José Ademilson da Rocha Picanço - Movimento de Reintegração das Pessoas 
Atingidas pela Hanseníase – MORHAN. 

 

Diante das recomendações da Excelentíssima Ministra Maria do Rosário, o GT 
Interno se reuniu por três vezes, entre os meses de agosto e setembro do corrente, sendo que no 
segundo encontro contamos com a participação da historiadora Yara Nogueira Monteiro1, que 
explanou sobre a realidade vivida pelos filhos segregados dentro dos preventórios no Brasil, 
sendo seu foco principal o Estado de São Paulo. Cabe salientar, que o relatório em questão, 
                                                 
1 Historiadora, Mestre em História Social pela FFLCH/USP, Doutora em História Social pela FFLCH/USP, e Pesquisadora Científica do 
Instituto de Saúde. 
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buscou abordar o tema dentro da ótica dos Direitos Humanos, bem como, encontrar subsídios 
históricos, sociais e legais para uma eventual reparação dos danos causados pelas medidas 
sanitárias da época. 

1. Filhos separados dos pais. 
 

A chamada política de combate à Hanseníase que perdurou durante muitos anos em 
nosso país não se resumiu àquelas pessoas que foram isoladas nos sanatórios e leprosários. A 
realidade aqui contextualizada será outra, pois a partir de 1920 a lei também determinava o 
afastamento compulsório e imediato de todos os filhos, inclusive os recém-nascidos, da 
convivência dos pais acometidos pela hanseníase, assim como, determinava que todos fossem 
assistidos em meio familiar adequado ou em preventórios especiais, sob os cuidados do então 
Departamento de Profilaxia da Lepra e da Assistência Social, isto é, sob o controle do Estado. 

 

O significado de “preventórios” está relacionado àquela idéia de prevenção, de 
prevento ou prevenido. Tratava-se, em outras palavras, do local onde a criança era separada dos 
pais para evitar o contágio. 

 

Segundo Souza-Araújo, a origem do chamado “preventório anti-leproso” foi 
criação do Padre Damião de Molokai, por volta de 1880, e como foi constatada sua eficácia na 
defesa dos descendentes, a Rainha Kapiolani criou outro preventório só para meninas em 1885 
em Honolulu2. Partindo do sucesso dessas experiências, os preventórios foram sendo utilizados 
em todo o mundo. 

 

Significativamente, o maior desafio se apresenta em encontrar dados seguros e que 
venham a construir uma estatística do número de filhos atingidos por essa política. Em 
importante pesquisa sobre o tema, relatada no 12º Congresso Brasileiro de Hansenologia, por 
Taysa Vieira de Almeida et alli, chegou-se à conclusão de que a literatura pouco retrata o 
assunto e, da necessidade de estudos abordarem mais essa temática3. 

 

Na análise dos objetivos o grupo buscou contextualizar a política pública 
segregacionista aplicada aos filhos, a realidade vivida dentro dos preventórios, os filhos 
entregues aos familiares ou a adoção, para somente após analisar uma projeção inicial e 
modesta da quantidade de pessoas abarcadas pela situação. 

 

                                                 
2 Souza-Araújo, H.C. Em defesa do preventório anti-leproso. Revista Brasileira de Leprologia. 1942. Noticiário. p. 
464-468. 
3 A História dos filhos nascidos de pais portadores da hanseníase criados nos preventórios: uma revisão sistemática 
da literatura, 12º Congresso Brasileiro de Hansenologia. Hansenologia Internationalis. Hansen Int. 2011; 36(1): 
85. 
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1.1. Resumo sobre o isolamento dos doentes de hanseníase no Brasil4. 
 

O médico norueguês Gerard Amauer Hansen, em 1897, propôs o isolamento como 
única medida capaz de conter o avanço do número de “leprosos”, uma vez que não se sabia 
com certeza como se dava a transmissão da doença, amparado em sua experiência que resultou 
na identificação do bacilo “Mycobacterium leprae”, em 1874.  

 
Na época, a mencionada experiência de combate à “lepra” , caracterizada por 

notificação obrigatória, isolamento e vigilância epidemiológica era acompanhada por um forte 
aparato legal, tornou-se exemplo mundial de política eficaz no combate à doença.  
 

No Brasil, na década de 20, havia um clima de pânico social em relação aos doentes. 
Marginalizados, os portadores da hanseníase não podiam trabalhar e, sem condições de 
subsistir, mendigavam pelas ruas. No primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-45), o 
combate à “lepra”  foi, ainda, mais disciplinado e sistematizado. Reforçou-se, então, a política 
de isolamento compulsório que mantinha os doentes asilados em hospitais-colônia. Quando se 
concluiu a rede asilar do País, o isolamento forçado ocorreu em massa. 

 

Cabe salientar, que os hospitais-colônia ficavam em locais de difícil acesso, tinham 
muros, cerca de arames, portões trancados e 
um corpo de guardas sanitários para capturar 
fugitivos e novos doentes.  

 
A maior parte dos pacientes foi 

capturada ainda na juventude. Separados de 
suas famílias de forma violenta, caçados como 
animais e internados compulsoriamente.  

 
Nos hospitais, as fugas eram 

frequentes, mas a dificuldade de viver no 
mundo exterior forçava-os a voltar. No retorno eram presos em celas e até solitárias. 

 
 
 
 

                                                 
4 Baseado na Tese da Historiadora e Relatora LAURINDA ROSA MACIEL, Representante do Ministério da 
Saúde na Comissão Interministerial de Avaliação, ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense, sobre Políticas Públicas de combate à lepra no Brasil (1941-1962); e no Artigo Violência e 
Profilaxia: Os Preventórios Paulistas para Filhos de Portadores de Hanseníase (1998) da Historiadora YARA 
NOGUEIRA MONTEIRO. 
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1.2. A Internação dos filhos dos pacientes isolados e o contexto jurídico a que 
foram submetidos. 

 

Permanecia a dúvida do que fazer com as crianças sadias que não tinham para onde ir. 
A orientação das autoridades era a de que fossem entregues aos seus familiares. Entretanto, na 
prática isso não ocorreu, pois o estigma e o medo do contágio eram grandes e, 
consequentemente, não existiam parentes dispostos a receber essas crianças. 
 

A rigor esse problema não era de competência médica, contudo, a situação de vida 
destas pessoas era em decorrência da adoção de uma determinada política sanitária. Estes 
brasileiros, filhos de portadores de hanseníase, foram injustamente e inadequadamente 
separados de seus berços familiares, sendo obrigados a conviver com o descaso público, o que 
gerou mudanças diretas em suas condutas comportamentais e graves problemas sociais. 
 

Com o passar dos anos foram surgindo preventórios por todo o território nacional, sendo 
o Asilo Santa Teresinha, em São Paulo, o primeiro do gênero, que se tornaria numa espécie de 
modelo a ser seguido. 

 

A política perpetuada pelo Estado Brasileiro, na chamada “Profilaxia da Lepra”, utilizou 
inúmeras normas como fundamento para a prática do isolamento compulsório. Dentre as quais 
podemos ressaltar o Decreto nº 16.300, de 1923: 

 

Art. 148. Nos estabelecimentos de leprosos, além das disposições já determinadas e 
das que forem prescriptas em seus regimentos internos, serão observadas mais as 
seguintes: 
 
(...) 
 

f) os filhos de leprosos, embora um só dos progenitores seja doente, serão mantidos 
em secções especiaes, annexas ás áreas de pessoas sãs do estabelecimento, para 
onde serão transportados logo depois de nascidos; 
 

g) essas mesmas creanças não deverão ser nutridas ao seio de uma ama e não serão 
amamentadas pela propria mãe si esta fôr leprosa; 

 

 Na década de 30, a política sanitarista baseou-se no tripé constituído pelos Hospitais-
Colônia, Dispensários e Preventórios, cada qual desempenhando um papel específico. Dentro 
desta ótica, os Preventórios tinham um papel preventivo, pois se acreditava que a criança, por já 
ter contato com o foco da doença, ou simplesmente por ser filho de um doente teria mais 
condições de vir a desenvolvê-la e que, portanto, deveriam ir para locais especialmente criados 
para recebê-las, onde seriam examinadas periodicamente. 

 

 Embora houvesse uma preocupação latente por parte do Governo Federal com relação 
à problemática desses menores, a iniciativa privada tomou à frente na construção e 
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administração dos preventórios. Todavia, surge aos poucos certa identidade entre a postura 
governamental e particular, tanto que, elaboraram um Regimento Interno único que pudesse ser 
adotado por todos os preventórios do País, que apresentava em seu artigo primeiro: 
 

“(...) acolher, manter, educar e instruir menores sadios filhos de conviventes de 
doentes de lepra, desde que não tenham parentes idôneos que queiram assumir esse 
encargo e que disponham de recursos para educa-los e mantê-los sob a vigilância das 
autoridades sanitárias competentes”.  

 

 Previa-se o atendimento de crianças de todas as idades, desde o recém-nascido, que 
seria separado de sua mãe imediatamente após o parto, como também daqueles que já tivessem 
sido expostas ao contágio, em razão de terem convivido com familiares doentes. 

 

 A maioria dos preventórios ficava fora do perímetro urbano, apesar de existirem 
divergências sobre o tema, o que ocasionou um alto índice de mortandade, como também, 
corroborou ainda mais, aos olhos da população, a ideia de perigo de contágio e a necessidade 
da segregação. 

 

 
Foto de Dona Darci Vargas (de chapéu) e de Getúlio Vargas Filho (de terno branco, sem chapéu), em visita ao 
Preventório Dona Amélia na Ilha de Paquetá, com data de 06/01/1936, do acervo da Fundação Getúlio Vargas. 

 

A partir da 5ª Conferência Internacional realizada na cidade de Havana, em 1948, com a 
participação de 27 delegados brasileiros, o isolamento e sua eficácia passaram a ser discutidos 
mais enfaticamente, devido às novas descobertas científicas. Foi constituída, também, a 
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Comissão (Internacional) de Assistência Social com o intuito de discutir o atendimento e 
reajustamento da estrutura familiar quebrada com a internação compulsória dos genitores, 
chamando atenção para um aspecto bastante frequente e desagregador que fazia parte do ato 
de internar. 

 

Mesmo assim, no Brasil, dando continuidade a política adotada surge a Lei nº 610, de 
13 de janeiro de 1949, que vigorou até 1968, que fixava, dentre outras, as seguintes normas: 

 

Art. 15. Todo recém-nascido, filho de doente de lepra, será compulsória e 
imediatamente afastado da convivência dos Pais. 
 

Art. 16. Os filhos de pais leprosos e todos os menores que convivam com leprosos serão 
assistidos em meio familiar adequado ou em preventórios especiais. 

 

Em outubro de 1953 ocorreu o VI Congresso Internacional de Leprologia, organizado 
pelo Governo da Espanha, com vários participantes do Brasil (Rabelo, Agrícola, Aleixo, 
Bechelli, Cerqueira Pereira; Correa de Carvalho, Azulay, Orestes Diniz, Garcia Azevedo, 
Gusmão Antunes, Horta, Hugo Ladeira, Nassif, Marcondes Portugal, Moura Cantidio, Moura 
Costa, Pompeu Rossas, Quagliato, Orsini de Castro, Pacheco Braga, Ramos e Silva, Rodriguez 
Loes, Rotberg, Souza Araújo, Souza Campos, Souza Lima, Salomao, Scheid, Tolentino de 
Carvalho, Eunice Weaver); Formam-se comitês técnicos para as áreas específicas - Social 
(Eunice Weaver); em que foram apresentadas as seguintes recomendações finais:  

 
A educação das crianças deve ser conduzida fora dos preventórios, de modo a melhor 
garantir a sua reintegração social; 

 
(...)  
  

Recomenda que os filhos de leprosos separados logo após o nascimento sejam, 
preferencialmente, colocados ou com famílias ou em instituições gerais para a proteção 
das crianças e não em preventórios para contatos de lepra;5 

 
Cabe frisar, que no Manual de Leprologia do Serviço Nacional de Lepra do 

Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, de 1960, explica que a palavra 
profilaxia seria derivada do Grego que significa: velar, vigiar, prever. No entanto, já se fazia a 
seguinte observação: 

 

“A execução da profilaxia, nos moldes clássicos, era baseada no isolamento físico 
dos doentes em hospitais próprios – leprosários, com as desvantagens já assinaladas. 
Subsidiariamente, no atendimento, em dispensários especializados, dos não isolados 

                                                 
5 Memória del VI Congreso Internacional de Leprologia. Versão em inglês. P. 112-113. 
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e no internamento dos conviventes menores em estabelecimentos também 
especializados – os preventórios. 
(...) 
Deste modo, a fórmula “Leprosário + Dispensário especializado + Preventório = 

Controle de Lepra” perdeu completamente o seu valor, por ser inoperante.”  
 

Como é fácil constatar, as opiniões do Manual de Leprologia, de 1960, em conjunto 
com as opiniões médicas internacionais, conflitavam com a política adotada pelo Estado 
Brasileiro, especialmente com as normas acima mencionadas. Se existia à época, um amparo 
político a esta segregação, em defesa do bem público em detrimento ao bem individual, não 
existia amparo científico e empírico da eficácia desta profilaxia. 

 

Com o advento do Decreto nº 968, de 7 de maio de 1962, começa o lento desmontar do 
modelo isolacionista no Brasil. Entretanto, as regras que determinavam a separação imediata 
dos recém-nascidos de seus genitores continuava em vigor no território nacional, conforme 
abaixo transcrito: 
 

Art. 10 As crianças nascidas em leprocômios serão imediatamente afastadas da 
genitora e colocadas de preferência em meio familiar em pupileiras comuns e na sua 
falta em estabelecimentos especializados. 
 

Parágrafo Único. As crianças nascidas em focos da lepra serão afastadas de acordo 
com a situação de cada caso e a critério da autoridade sanitária competente. 
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Nas fotografias mostra-se a visita da Srª Lucy Geisel, Amália Lucy Geisel e outras autoridades em visita a 

um preventório para filhos de “leprosos”, com datas entre 15/03/1974 a 15/03/1979, do acervo da Fundação 
Getúlio Vargas. 

 

Percebe-se que o afastamento da criança ocorria a juízo da autoridade sanitária 
competente, podendo ser identificada na pessoa do Diretor do Hospital Colônia, ou ainda, da 
Divisão de Combate à Hanseníase à época. Este Decreto foi revogado em 1976 e a Portaria nº 
165, de 14 de maio de 1976, do Ministério da Saúde, que já deixava claro o fim da política de 
Estado segregacionista no País.  
 

1.3. A Realidade dentro dos preventórios e a separação familiar. 
 

Em geral, a internação de um dos pais acarretava uma forte desagregação familiar, 
pois assim que a notícia se espalhava, era comum que ocorressem perdas de emprego ou que as 
crianças fossem expulsas da escola. Isto acontecia mesmo quando apenas um dos genitores era 
internado, o que nem sempre era de imediato.  

 

Os preventórios eram subordinados do ponto de vista técnico ao Serviço de Lepra 
que realizava um controle clínico-dermatológico nessas crianças. Na teoria visavam proteger o 
menor, porém na realidade faziam com que crescessem sem nenhuma lembrança ou informação 
sobre sua origem e de seus familiares.  

 
Muitas crianças, por terem sido internadas ao nascer, não possuíam nenhuma 

recordação de seus pais; outras, por terem sido internadas com mais idade, conservaram as suas 
lembranças, inclusive a de suas internações.  
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O ingresso nesta instituição configurava um ato de violência em suas vidas, pois na 
maioria das vezes não tinham consciência do que estava acontecendo. 

 

Segundo Ricardo Fabrino Mendonça6: 
 
 

“Nos preventórios, colocavam-se os filhos dos enfermos, que eram separados dos pais 
logo no parto. No nascimento de seus filhos, as “mães não podiam acolhê-los nos 
braços, tocar-lhes com as mãos e, menos ainda, pousar-lhes nos rostinhos um beijo” 
(DINIZ, 1961, p. 116). As crianças eram desestimuladas a manter vínculos com a 
família e recebiam apenas o estudo básico.” 

 
 

Destacamos, ainda, que as visitas e a correspondência eram dificultadas, conforme 
se verifica no Regulamento dos Preventórios, em seu artigo IV: 

 
 

“Serão evitadas, o mais possível, as comunicações pessoais entre o menor internado e 
o hanseniano, internado ou não” (ARAUJO, 1942)7 

 

As visitas, quando ocorridas, geravam sérios problemas, como bem nota Ricardo 
Fabrino Mendonça8: 

 
 

“Em geral, as primeiras visitas dos filhos eram um espetáculo humilhante, em que as 
crianças eram exibidas e os pais corriam de um lado para o outro, buscando identificá-
las (BORGES, 2000).” 

 

 
As cartas escritas pelas mães pedindo notícias ou solicitando que pudessem receber 

uma fotografia da criança, eram abertas e censuradas, e só entregues àquelas que a instituição 
permitisse, a exemplo da carta abaixo: 

 

                                                 
6 Mendonça, Ricardo Fabrino. Reconhecimento e Deliberação: as lutas das pessoas atingidas pela hanseníase em 
diferentes âmbitos interacionais, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, Doutorado, 2009, p. 44. 
7 Regulamento dos Preventórios para Filhos Sadios dos Lázaros instalados no Brasil. Rio de Janeiro, março, 1941. 
Arquivos Capanema, CPDOC – FGV. P. 05. 
8 Mendonça, Ricardo Fabrino. Reconhecimento e Deliberação: as lutas das pessoas atingidas pela hanseníase em 
diferentes âmbitos interacionais, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, Doutorado, 2009, p. 44. 
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O Regimento interno dos Preventórios9 dizia que as crianças que manifestassem 
interesse em estudar (letras, artes, ou ciências) poderiam estudar fora do estabelecimento com 
todas as despesas custeadas. Entretanto, na realidade isto não acontecia, pois as oportunidades 
eram extremamente limitadas e os internados acabavam por ter acesso apenas ao curso 
primário, que era ministrado dentro das instituições. Conforme depoimentos prestados em 
Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, ocorrida em 24-08-2011, 
ficou configurada a discriminação racial e educacional entre crianças brancas e 
afrodescendentes, em desfavor destas últimas, e um alto índice de analfabetismo entre elas. 

 
Cabe salientar, que alguns menores no Estado de São Paulo, por exemplo, foram 

retirados de dentro das salas de aulas e encaminhados, sem qualquer justificativa à FEBEM, 
onde existiam mais vagas para realocar estas crianças que, a partir desta internação, eram 
marcadas mais uma vez.  

 
Por vezes, muitas crianças sofreram violência nas instituições, veja-se reportagem 

da época: 
 

 
 

A ordem e a disciplina imposta visavam garantir o “bom funcionamento” da 
instituição do ponto de vista profilático, ainda que isto implicasse num custo social a ser pago 
pelos internos. Acreditava-se ser possível a diminuição do estigma, apenas, através da 

                                                 
9 Referido Regimento Interno foi produzido em 1941 pela Federação das Sociedades de Assistências aos Lázaros, 
tendo sido aprovado pelo Departamento Nacional de Saúde.  
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participação das crianças em atividades sociais; entretanto, o grupo ao comparecer em locais 
públicos acabava por resultar em atitudes discriminatórias por parte da sociedade. 

 

O trabalho infantil era considerado um importante instrumento disciplinador e fazia 
parte do cotidiano dos internos. O Regimento Interno dos Preventórios determinava a idade de 
12 anos como mínima para o início das atividades, que eram vistas como “aprendizagem”, 
todavia, esse limite não era respeitado, e as crianças começavam bem cedo. O trabalho exercido 
por elas representava uma forma de diminuir o ônus da instituição, visto que apenas as maiores 
de 16 anos tinham direito à remuneração pelos serviços prestados. 

 

 O tipo de formação educacional permitida condicionou as possibilidades e 
oportunidades de vida desses menores ao saírem da instituição, que na sua maioria se tornaram 
empregadas domésticas – pois eram encaminhadas diretamente a “pensionatos religiosos”, 
onde, posteriormente, acabavam por morar em casas de estranhos, que para lá se dirigiam com 
o intuito de conseguir domésticas baratas e submissas, sendo tratadas em um sistema de 
escravidão – ou, ainda, como empregadas agrícolas ou quaisquer outros trabalhos que não 
necessitassem de qualificação. 

 

 
Foto de crianças trabalhando no campo, foto do Arquivo da Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitária 
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1.4. A Realidade dos filhos entregue aos familiares ou a adoção 
 

Da mesma forma que narrado acima, o grupo de crianças entregues aos familiares ou a 
adoção vivenciaram outra situação, que também estava assegurada pela Lei nº 610/1949, que 
definia: 

 

Art. 15. Todo recém-nascido, filho de doente de lepra, será compulsória e 
imediatamente afastado da convivência dos Pais. 
 

Art. 16. Os filhos de pais leprosos e todos os menores que convivam com leprosos serão 
assistidos em meio familiar adequado ou em preventórios especiais. 

 

Referida legislação perdurou oficialmente até 1968, entretanto, na prática não há uma 
exatidão no fim dessa política. Estes menores, por motivo de internação de seus pais, foram 
retirados a força de seus lares e entregues aos familiares ou a estranhos, ou seja, a qualquer 
pessoa que se apresentasse para acolhê-las. Esta realidade, na maioria dos casos, era tão dura 
quanto àquela vivida dentro dos preventórios, pois sofreram atribulações e abusos de todos os 
tipos. 

 

A grande diferença é que para os internados nos preventórios há uma continuidade da 
política pública efetuada pelo Estado, ao passo que os filhos “assistidos em meio familiar 
adequado” ficavam submetidos à própria sorte. 

 

O fato é que esta pratica de apartar essas crianças de seus genitores, independentemente de 
qual o local a que eram destinadas, trincou para sempre o vínculo familiar existente até aquele 
momento. Este “acolhimento”, em muitos casos, tinha curta duração e na adolescência 
abandonavam os supostos “lares”, seguindo em busca de seus próprios caminhos.  

 

Abaixo o relato de uma filha que teve vários problemas de adaptação:  
 

Depoimento Sandra Helena Ferreira Gonsalves 47 anos 
Marituba – PA  Outubro de 2011 

 
Nasci no interior a minha mãe foi portadora de hanseníase, por essa causa eu fiquei na 

família dela e por esse motivo eu fui afastada e maltratada. Fui abusada sexualmente por 3 
vezes pelos meus próprios tios,  o outro também prometia que ia me pegar sozinha que ia fazer 
muita coisa comigo, eu andava escondendo dele, as minhas tias me maltratava ela só queria que 
eu fosse babar dos filhos delas e eu apanhava muito delas se eu não desse conta de olhar os 
filhos né, porque também minha família minha mãe não gostava de mim porque eu não tive 
amparo me maltrava muito eu sofri demais abuso maus tratos pancadas tudo que acontecia de 
errado era eu, tudo de mais feio era pra mim, só vivia de castigo sem fazer nada então por esse 
motivo eu chorava muito a falta do meu pai e da minha mãe ninguém conhecia seu pai então eu 
sofri muito, muitas coisas mesmo que hoje em dia eu tenho seqüelas por isso né, tenho muito 
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problema de nervoso dos maus tratos de viver me escondendo só Deus me guardou. Meus tios 
querendo me abusar sexualmente, vim pra casa da minha madrinha o meu padrinho me 
agarrava a força então eu não sabia mais o que fazer da minha vida eu já vim conhecer meu pai 
com 17 anos, a minha mãe também eu já vim ficar com ela depois de adulta mesmo que eu vim 
morar perto da minha mãe infelizmente os dois já faleceram, e foi isso que aconteceu na minha 
vida e tem muitas coisas mas como o tempo é curto não posso falar muito, muita coisa né, mas 
eu sofri demais só eu e Deus sabemos.  

 

2. Preventórios no Brasil, números e estimativas. 
 

Ressalte-se a grande dificuldade da previsão do número de filhos, razão pela qual o 
presente relatório apresenta simulações com base nos escassos dados existentes. 

 
No Livro “O Preventório na Defesa contra a Lepra”, de 1941, de autoria da Senhora 

América Xavier da Silveira10, consta uma tabela com a estimativa de leitos necessários para 
atender a demanda dos filhos: 

QUADRO 2 
 

ESTIMATIVA DE LEITOS POR ESTADO NOS PREVENTÓRIOS NO  ANO DE 1941 
 

ESTADO 
Total de Leitos 

existentes 
Total de leitos 

previstos 
Total de leitos 

necessários 

Acre 0 ... 150 

Amazonas 60 300 300 

Pará 60 300 800 

Maranhão 20 150 300 

Piauí 0 100 100 

Ceará 20 150 250 

Rio Grande do Norte 0 100 100 

Paraiba 0 100 100 

Pernambuco 30 250 300 

Alagoas 0 50 100 

Sergipe 0 50 100 

Bahia 20 150 200 

Espírito Santo 100 150 200 

Rio de Janeiro 90 200 250 

Distrito Federal (ainda era R. J.*) 50 300 350 

Minas Gerais 230 800 2.000 

São Paulo 600 600 1.000 

Paraná 0 200 250 

                                                 
10 Primeira Vice Presidente da Federação e Presidente da Sociedade do Distrito Federal da Assistência aos Lázaros 
e Defesa Contra a Lepra 
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Santa Catarina 60 200 250 

Rio Grande do Sul 80 300 300 

Mato Grosso (não era dividido*) 0 250 300 

Goiáz ** 0 0 200 

Total Geral 1.420 4.700 8.000 
 

Já o Manual de Leprologia do Ministério da Saúde, de 1960, informa que existiam 31 
preventórios, com a denominação de Educandários, sendo quase todos de iniciativa privada, 
construídos e instalados com ajuda do Governo Federal, que também tinha a obrigação de 
mantê-los; e que eram administrados pelas Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa 
Contra a Lepra.  

QUADRO 1 
 

PREVENTÓRIOS NO BRASIL NO ANO DE 1960 
 

Estado Cidade Preventórios 

Rondônia Porto Velho Educandário Belisário Pena 

Acre 
Rio Branco Educandário Santa Margarida 

Cruzeiro do Sul Educandário Cruzeiro do Sul 

Amazonas Manaus Educandário Gustavo Capanema 

Pará Belém Educandário Eunice Weaver 

Maranhão São Luiz Educandário Santo Antônio 

Piauí Parnaíba Educandário Padre Damião 

Ceará Fortaleza Educandário Eunice Weaver 

Rio Grande do Norte Natal Educandário Oswaldo Cruz 

Paraíba João Pessoa Educandário Eunice Weaver 

Pernambuco Recife Instituto Guararapes 

Alagoas Maceió Educandário Eunice Weaver 

Sergipe Aracajú Educandário São José 

Bahia Salvador Educandário Eunice Weaver 

Minas Gerais 

Juiz de Fora Educandário Carlos Chagas 

Belo Horizonte Educandário São Tarcisio 

Belo Horizonte Aprendizado Técnico Profissional 

Varginha Educandário Olegário Maciel 

Belo Horizonte Pupileira Ernani Agrícola 

Araguarí Educandário Eunice Weaver 

Espírito Santo Vitória Educandário Alzira Bley 

Rio de Janeiro Niterói Educandário Vista Alegre 

Guanabara Jacarepaguá Educandário Santa Maria 

São Paulo 
Jacareí Educandário Jacareí 

Carapicuíba Educandário Santa Marcelina 

São Paulo Creche Carolino Mota e Silva 

Paraná Curitiba Educandário Curitiba 

Santa Catarina Florianópolis Educandário Santa Catarina 

Rio Grande do Sul Porto Alegre Educandário Santa Cruz 

Mato Grosso Campo Grande Educandário Getúlio Vargas 

Goiás Goiânia Educandário Afrânio de Azevedo 
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Segundo Vicente Saul Moreira dos Santos: 
 

“Ressalte-se que, em 1935, existiam, no Brasil, dois preventórios com cerca de 
duzentas internas; 14 anos depois, aumentou para 26 o número de instituições, com 
mais de 3.500 crianças internadas (Weaver, 1949)”11. 

 

Finalmente, à época o órgão responsável, “Departamento de Profilaxia da Lepra”, tinha 
um amplo controle da população de doentes e seus familiares. Entretanto, na data de hoje, há 
uma dificuldade em encontrar referidos dados, em face da falta e perda de documentos, ainda 
mais pela troca de atribuições entre os órgãos responsáveis por esse controle. Segundo 
informações do MORHAN a Federação das Sociedades Eunice Weaver teria dados organizados 
dos filhos internados nos antigos preventórios. 

 
Em consulta ao site do IBGE foram encontrados dados dos anos de 1941 até 1966, 

sendo que faltam os dados para alguns anos (1951, 1952, 1959 e 1961). De maneira que, 
abaixo, fazemos o seguinte resumo dos dados encontrados: 

 
 

                                                 
11 SANTOS, Vicente Saul Moreira dos. Filantropia, poder público e combate à lepra (1920-1945). História, 
Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.18, supl. 1, dez. 2011, p. 253-274. 
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Considerando que o primeiro preventório do País foi construído em 1927, e de acordo 
com o Livro "O Preventório na Defesa Contra a Lepra", em 1.941, o Governo realizou 
levantamento da quantidade de leitos necessários para atender as demandas dos preventórios 
em todo o país, chegando-se ao número de 8.000. 
 

Levando-se em conta, ainda, que de 1927 a 1941 transcorreram 14 anos, infere-se que, à 
época, a cada ano, aproximadamente 571 filhos eram apartados de seus pais e deveriam ser 
internados (8.000 ÷ 14 = 571). 

 

Segundo a Lei nº 11.520/2007 o isolamento compulsório no país só deixou de ser 
praticado definitivamente em 1986, ou seja, 59 anos após a construção do primeiro preventório 
(1986 - 1927 = 59 anos). 

 

Considerando a média anual de 571 filhos apartados de seus pais em 59 anos, 
chegaremos ao total de 33.689 (571 x 59 = 33.689). Conforme estimativa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE a taxa de mortalidade dessas crianças seria de 
aproximadamente de 10% (33.689 x 10% = 3.369). 
 

Nesse argumento, concluímos que algo em torno de 30.320 filhos de hansenianos 
poderiam ter sido internados em preventórios no período de 1927 a 1986. Cabe salientar, que 
este número não é exato, e também já foi estimado em diversas reportagens, a exemplo da 
Revista “Isto É”, como sendo aproximadamente de 40.000 filhos. O presente levantamento não 
considera as crianças não cadastradas em preventórios, que tenham sido adotadas ou 
encaminhadas diretamente aos familiares, sem considerar outras variáveis como taxa de 
fecundidade ou aumento da hanseníase. 

 
Cabe prestar a importante informação que atualmente o número de benefícios 

concedidos pela Lei n. 11.520/2007 é de aproximadamente 8.000 mil, sendo que foram em 
torno de 12.000 mil requerimentos protocolados.  
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RESUMO 

Estimativa Quantidade Filhos de Hansenianos Internados em Preventórios 

  

Demonstrativo 

Ano Criação 1º Preventório 1.927 

Ano do 1º Levantamento da Qtde de Leitos 1.941 

Tempo Transcorrido de 1941 a 1927 14 

Ano do Final do Isolamento Compulsório (Lei nº 11.520/2007) 1.986 

Tempo Transcorrido de 1927 a 1986 59 

Qtde necessária de Leitos, conforme levantamento realizado em 1941 8.000 

Quantidade Média Anual de Leitos (8000/14)  571 

Quantidade Estimada de Filhos em Preventórios (59 x 571) 33.689 

Taxa de Mortalidade, conforme média do IBGE 10% 

Quantidade Estimada de Óbitos 3.369 

Quantidade Estimada de Filhos em Preventórios – Óbitos 30.320 

 

Quantidade Estimada pela Revista Isto é 40.000 

 
Segundo o Morhan há aproximadamente 9.000 mil filhos cadastrados na sua base de dados, 
vislumbrando uma possível reparação pelo Estado. Abaixo uma amostragem destes dados.  
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Para concluir, sugere-se um diagnóstico profundo, Estado por Estado, para só então 
alcançar números mais precisos, e então ter uma real visão das pessoas que foram enviadas para 
os educandários, nascidos ou não nos antigos hospitais-colônia, bem como, os filhos entregues 
aos familiares e a adoção, ou seja, que foram submetidos à política de profilaxia da hanseníase 
no País.  

3. Resumo da questão e de seus objetivos 
 

TÍTULO 

Relatório Preliminar sobre a Concessão de Indenização aos Filhos Segregados de Pais ex-
portadores de Hanseníase que foram Submetidos à Política de Isolamento Compulsório. 

 

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

 

ABRANGÊNCIA 

Nacional 

 

LINHA PROGRAMÁTICA 

1. Indenização pecuniária pela União; 

2. Reconhecimento das ações praticadas pelo Estado na política pública de saúde, no 
campo da hanseníase; 

3. Reconhecimento dos danos aos filhos de portadores de hanseníase, nas condições a 
serem estipuladas. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

a. Segregação e discriminação social; 

b. Desagregação familiar, perda e/ou dificuldades na identidade familiar; 

c. Violências psíquicas, físicas e sexuais; 

d. Cerceamento de oportunidades profissionais, sociais e afetivas. 
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4. Análise de uma reparação aos filhos separados dos pais atingidos pela 
hanseníase e isolados em colônias 

É nesse contexto que a Medida Provisória nº 373, de 24 de maio de 2007, convertida na 
Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 2007, foi criada. Através de uma interpretação teleológica, 
se extrai da Exposição de Motivos abaixo transcrita, o norte para a compreensão da política 
segregacionista praticada pelo Estado Brasileiro com estes cidadãos e seus familiares, ou seja, o 
limitar da liberdade, a ausência de volitividade, por fim a sua conduta repressiva, motivo 
principal da referida lei: 

5. A maior parte dos pacientes dos hospitais-colônia foi capturada ainda na 
juventude. Foram separados de suas famílias de forma violenta e internados 
compulsoriamente. Em sua maioria, permaneceram institucionalizados por 
várias décadas. Muitos se casaram e tiveram filhos durante 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.  
 
6. A disciplina nos preventórios era extremamente rígida, com aplicação 
habitual de castigos físicos desmesurados. As crianças eram induzidas a 
esquecerem de seus pais, porquanto a hanseníase era considerada uma 
“mancha” na família . 

 
A Lei nº 11.520/2007 não se estendeu aos filhos que foram retirados de seus pais, 

para estabelecimentos na época denominados de preventórios/educandários, ou ainda, doados 
ou deixados com parentes. O Grupo Interno sugere que sejam mais profundamente refletidas 
essas questões, sobretudo a posição de similaridade entre os pais internados em hospitais-
colônia, e os filhos internados em preventórios, que estiveram sob uma tutela rígida do Estado e 
sofreram diretamente dessa política por ação do Estado. 

O Brasil está na vanguarda na proteção dos direitos humanos, sobremaneira quando 
existem recomendações internacionais para que sejam reconhecidas medidas de reparação das 
pessoas atingidas pela hanseníase e de seus familiares. Nesse sentido, o Conselho Nacional de 
Saúde expediu uma Recomendação contemplando especialmente os filhos dos hansenianos 
internados e isolados em hospitais-colônia, a saber: 

RECOMENDAÇÃO CNS Nº 008, DE 08 DE JULHO DE 2010 
 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Ducentésima Décima Primeira 
Reunião Ordinária, realizada nos dias 07 e 08 de julho de 2010, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
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de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pelo Decreto nº 5.839, de 11 
de julho de 2006, e considerando que a Comissão de Direitos Humanos da ONU 
reconhece os abusos cometidos, no âmbito de Direitos Humanos, com as pessoas 
com hanseníase e seus familiares na época do regime de isolamento compulsório, 
propõe aos países membros políticas afirmativas para as comunidades remanescentes 
em razão de suas vulnerabilidades; considerando o reconhecimento do Governo e da 
sociedade no que diz respeito ao erro da extensão da política da segregação, através da 
Lei nº 11.520; considerando que no Brasil a política de segregação realizou 
sistematicamente a separação dos filhos; e considerando que mesmo acabando a 
segregação, nenhuma medida foi tomada ou executada para reintegração dos filhos 
separados. 

Recomenda: 
Ao Governo Federal a implementação de uma medida de indenização e reparação dos 
danos cometidos aos filhos separados dos pais na época da segregação da hanseníase. 

A Organização das Nações Unidas através do Plenário nº 71, realizado em 21 de 
dezembro de 2010, recomenda, ainda, por meio da Resolução 65/215 a Eliminação da 
discriminação das pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares, baseando-se nas 
estipulações da Declaração Universal dos Direitos Humanos que afirma em seu artigo 1º, que 
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade de direitos, sendo dotados de razão 
e consciência e devendo agir uns com os outros num espírito de fraternidade. Reafirma que as 
pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares devem ser tratados como indivíduos dotados 
de dignidade e merecedores de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais previstos 
na lei costumeira internacional, convenções relevantes, constituições e leis nacionais. 

Por fim, encorajou os Governos, órgãos relevantes das Nações Unidas, agências 
especializadas, programas e fontes de financiamento, outras organizações intergovernamentais 
e instituições nacionais de direitos humanos, a prestarem a devida consideração aos princípios e 
orientações na formulação e implementação das suas políticas e medidas concernentes às 
pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares. 

Deve ser mencionado ainda o apoio de Assembléias Legislativas dos Estados (AC, AM, 
PA, ES, SC, MG, RS, PR, RJ, SP, CE, GO, PE e PI) e Câmaras de Vereadores dos Municípios 
(Carapicuíba, Sorocaba, Betim, Itu, Bayeux, Mogi das Cruzes, Salvador, Manaus, Rio Branco, 
Marituba, Igarapé-Açú e Ananindeua.), por meio de Audiências Públicas e Moções que 
sugerem, em regra, a reparação dos filhos separados dos pais. 
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5. Conclusão Final 

O ato do isolamento compulsório dos acometidos pela Hanseníase gerou uma série 
de danos psicossociais e econômicos para as pessoas com hanseníase e seus familiares. O 
Governo Brasileiro da época, apesar de signatário da Declaração Universal de Direitos 
Humanos da ONU, e das recomendações internacionais das entidades cientificas, que 
militavam pelo fim das práticas de segregação da hanseníase e separação de filhos, optou por 
manter a política vigente, e desta forma ampliou a discriminação e os abusos cometidos contra 
esses cidadãos e seus filhos. 

 

Referida política tinha um objetivo sanitário, e por isso, segregou crianças e 
adolescentes sadios, sendo comum a citação de casos de delinquência ou de demência, como 
também, abusos dos mais variados, alimentação inadequada, maus tratos, desaparecimentos de 
crianças, adoções ilegais, proibição de utilização do nome verdadeiro, etc. Em muitos casos as 
crianças e adolescentes tiveram suas origens familiares e de sua identidade negada, o que gerou 
verdadeiro sofrimento para compreender seu passado.  

 

Todas essas situações são o resultado de uma política de saúde pública, com uma 
ação do Estado no sentido de separar essas pessoas sadias, mantendo-as sob sua vigilância, sob 
o risco da propagação da moléstia. É preciso refletir sobre novos parâmetros democráticos e 
verificar o prejuízo que foi causado, pois houve violações aos direitos desses cidadãos, e o não 
reconhecimento não condiz com uma sociedade justa, livre e solidária. 

 

5.1. Recomendações 
 

Por todo exposto, o Grupo de Trabalho Interno sugere, como auxílio às decisões da 
Excelentíssima Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, as seguintes recomendações: 

 
1. Criação do Grupo de Trabalho Interministerial que terá como objetivo conhecer a 

realidade vivida pelos filhos segregados de seus pais e familiares por uma imposição da 
política de profilaxia da “lepra” adotada no país, sugerindo-se: 
 

a) Produção de um relatório técnico que discorrerá sobre o tema; 
 

b) Análise da possibilidade de visitas técnicas aos locais: Preventórios, 
Educandários, Hospitais-Colônia ou Unidades Congêneres, com a 
finalidade de: 

 
I. Identificar os possíveis beneficiários e realizar um 

levantamento numérico aproximado; 
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II.  Identificar prioridades, necessidades, bem como, os crimes 
cometidos contra essas pessoas; 

III.  Realizar um levantamento documental existente, bem como 
a sua falta; 
 

c) Análise das informações prestadas pelos Estados da Federação, bem 
como identificar as suas particularidades e então verificar a necessidade 
de: 

1. Reuniões com autoridades locais, e conhecedores da história 
da hanseníase – médicos, enfermeiros, ex-pacientes, 
historiadores, etc.; 

2. Constatar as ações efetuadas nos respectivos Estados com 
delimitação da história – datas limítrofes, instituições 
responsáveis, etc.; 

 
2. A participação da sociedade civil, através das entidades representativas, conforme quadro 
exemplificado abaixo e de órgãos da Administração Pública Federal, o que demandará uma 
movimentação política e administrativa nesse sentido: 
 

 

Parceiros Tipo de Contribuição (financeira, técnica, 
Recursos Humanos ou outra) 

Ministérios 
MS, MDS, MPS, MEC e MPOG 
IBGE 
SDH-PR 
Casa Civil/PR 
FGV 
FIOCRUZ 

Recursos Humanos 
Participação Técnica e de Saúde 
Apoio Orçamentário e Financeiro 

Morhan Participação Técnica 
Participação de Recursos Humanos 

INAGEMP Participação Técnica – Exames de DNA 
Instituições de Saúde Particulares e 
Religiosas 

Participação Técnicas e de Recursos 
Humanos, conforme o caso; 
Depoimentos e Declarações sobre os 
Fatos. 
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Ao final deste relatório, percebe-se a necessidade de se rever a história dessas 
pessoas, na visão humana e digna que é necessária ao caso. Para tanto, as reflexões tecidas 
neste trabalho preliminar não encerram por completo a discussão, mas, sobretudo, dão a direção 
de um debate mais amplo que será necessário para aprofundar no reconhecimento dos 
pormenores da questão. 
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