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O Departamento de Formação Projetos e Pesquisas do Morhan 
Nacional apresenta a revista eletrônica trimestral Cadernos 
do Morhan. Esta é mais uma publicação que traz o resultado II 
Encontro Nacional de Moradores de Antigos Hospitais-Colônia de 
Hanseníase, que aconteceu entre os dias 05 e 07 de Novembro 
de 2007 no Rio de Janeiro. O referido evento buscou promover 
o debate entre moradores/representantes dos antigos hospitais-
colônia de Hanseníase acerca das questões que envolvem as colô-
nias e as pessoas com ou sem Hanseníase que nelas vivem. O 
levantamento destas questões possibilitou elaborar, através do 
diálogo entre os representantes dos diversos Estados/núcleos do 
Morhan de todo o Brasil, propostas de melhorias para a condição 
de vida da comunidade nos antigos hospitais-colônia. A organiza-
ção estrutural deste evento contou especialmente com a colabora-
ção dos voluntários do Morhan Nacional. 

É importante ressaltar que neste segundo encontro, o Morhan 
consegui ampliar a participação dos representantes das antigas 
colônias em quase 100% subindo de 95 participantes no I Encontro 
realizado em 2004, para 168 participantes em 2007. Vale lembrar 
ainda, que o conjunto de propostas obtidas como resultado do I 
Encontro, foi adotado como o conjunto de indicadores básicos para 
o início do acompanhamento das políticas voltadas para as anti-
gas colônias, através de uma perspectiva sistematizada por um 
grupo de 12 profissionais de diferentes áreas do conhecimento, 
Assistentes Sociais, Médicos, Enfermeiros, Psicólogos, Terapeutas 
Ocupacionais e Fisioterapeutas que, contribuíram na sistematiza-
ção e no acompanhamento dos trabalhos nos grupos focais.

É importante destacar que o II Encontro Nacional de Moradores 
de Antigos Hospitais-colônia não deve ser visto apenas como mais 
um encontro político do Morhan. Ao contrário, pode e deve ser 
visto como o início do ciclo do Morhan como um movimento social 
que amplia sua dimensão interventiva. Isto é, este encontro é o 
marco que determina o início do Morhan no Monitoramento das 
políticas voltadas para as antigas colônias, não como mais uma 
instituição da sociedade civil que luta por um conjunto de direitos, 
cada vez mais amplo, mas sim, como um Movimento Social que 
apesar de garantir sua participação nas lutas coletivas, sabe muito 
bem onde está seu foco de atenção quando se fala de especifici-
dade e representatividade. Isso quer dizer, em outros termos, que 
o Morhan corrobora com as lutas políticas que sustentam antes de 
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tudo, a garantia dos direitos de cidadania dos brasileiros, mas tem 
consciência da luta política que trava e deve continuar travando em 
virtude da garantia dos direitos de cidadania das pessoas atingidas 
pela hanseníase.

A revista destina-se à publicação de artigos originais no campo 
da saúde pública, incluindo epidemiologia, nutrição, planejamento 
em saúde, ecologia, saúde ambiental, ciências sociais em saúde, 
sociedade, dentre outras áreas afins, com o objetivo de atualizar 
tecnicamente os militantes do Morhan em todo o país e democrati-
zar o conhecimento para estudantes, pesquisadores, profissionais 
de saúde, entre outros, que estejam em busca de alguma informa-
ção sobre os fatores que envolvem a Hanseníase. Embora a revista 
seja editada virtualmente a cada três meses, sempre que possí-
vel, realizamos uma publicação coletânea impressa da mesma. Os 
artigos e temas, para serem publicados na revista, dependerão 
sempre da avaliação técnica realizada pelo Conselho Editorial com 
base no sistema de revisão desenvolvido pelo Departamento de 
Formação Projetos e Pesquisas – DEFORP. 

Cadernos do Morhan tem importante papel no processo 
de construção do movimento, propõe-se a organizar através das 
publicações, uma base/registro de informações das conquistas 
e sucessos da trajetória de lutas do movimento pela eliminação 
da hanseníase como problema de saúde pública no Brasil e con-
tra o preconceito que paira sobre as pessoas que foram ou estão 
acometidas pela doença. Espera-se também que Cadernos do 
Morhan seja um instrumento de mobilização e gerador de refle-
xões do Morhan sobre sua própria perspectiva, seu caráter de 
enfrentamento, de resistência e propositivo, no seu reconheci-
mento enquanto movimento social. Boa Leitura!!!

Departamento de Formação 
Projetos e Pesquisas – Deforp
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Objetivo do Seminário

Analisar os avanços e limites das políticas voltadas para os 
antigos hospitais-colônia, tomando como critério básico de acom-
panhamento, o diagnóstico das necessidades, problemas e priori-
dades dos moradores das áreas pertencentes às antigas colônias, 
vinculados direta ou indiretamente a esses hospitais. De tal maneira 
que, seja possível identificar através da visão dos moradores, os 
principais interessados, para os caminhos ideais da reestrutura-
ção/refuncionalização desses hospitais. Ademais, é fundamental 
ressaltar que o diagnóstico realizado no I Seminário, estabelece, 
um conjunto de critérios os quais foram tomados como indicadores 
quantitativos e qualitativos das mudanças estruturais na realidade 
dos antigos hospitais-colônia. Lembramos ainda, o que o caráter 
participativo proporcionado tanto pelo I seminário, quanto pelo II 
Seminário, sustentam em essência a idéia de que seus resultados 
se configuram num importante instrumento para a construção do 
conhecimento e de uma cultura de monitoramento, acompanha-
mento e avaliação de políticas públicas através da ação interven-
tiva do Movimento na dinâmica social brasileira (realidade). 

Metodologia 

Os 168 participantes do II Seminário de Moradores dos Antigos 
Hospitais-colônia foram distribuídos da seguinte maneira: 6 grupos 
de 26 participantes, sendo que deste total, 02 eram membros da 
Equipe Técnica que mediou o debate no seio dos grupos e com-
pôs simultaneamente a equipe de relatoria de síntese dos grupos, 
uma vez que cada grupo elegeu um representante para coordenar 
e para relatar os debates do grupo; e 24 eram participantes oriun-
dos de antigo hospital-colônia ou membro da Diretoria Executiva 
ou Colegiada do Morhan Nacional. 

Os aspectos fundamentais desta metodologia que merecem 
destaque são a idéia de que a coordenação dos grupos não estava 
baseada na equipe técnica e sim no próprio grupo; e o outro 
aspecto foi a abertura dos trabalhos, facilitada pela metodologia da 
“Linha do Tempo”, construída e sistematizada por Marcelo Vieira 
- Assistente Social em membro do DEFORP, que proporcionou 
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um resgate histórico das lutas, conquistas e das mazelas que se 
transformaram na força motriz que uniu essas pessoas em torno da 
transformação de sua condição inexistente para a condição e cida-
dão brasileiro, através da associação e da luta política organizada 
sob o propósito de re-significar sua condição existência no país que 
os “exilou”. A metodologia da “linha do tempo”, permitiu, através 
de técnicas oriundas da intervenção do Serviço Social, a constru-
ção da empatia e da intimização dos grupos, permitindo com isso, 
que o debate em torno das políticas voltadas para suas áreas de 
moradia, se sustentasse não pela afinidade regional ou mesmo 
política, mas que a grande mola que moveria tal debate fosse a 
indignação com sua condição e a luta coletiva pelos seus direitos 
de cidadania, forjados no âmbito de um debate caloroso, e rico em 
integração e sensibilização, buscando facilitar os depoimentos dos 
participantes quanto às questões difíceis que encontram no dia-dia 
das colônias. 

Por fim, com auxílio da equipe técnica, foi estimulada a dis-
cussão da legislação em vigor e sua aplicabilidade para garantia 
dos direitos dessas pessoas, a partir da experiência vivida por 
cada morador. E assim, após o termino das discussões, os deba-
tes foram sistematizados em um conjunto de 113 propostas de 
políticas públicas governamentais, voltadas para a reestrutura-
ção dos antigos hospitais-colônia, no que tange à proposta de sua 
re-funcionalização.

Seleção dos Participantes

Os participantes dos grupos de discussão foram selecionados 
entre: 

1. Moradores (não participantes do Morhan) – Foram convi-
dados moradores dos 33 hospitais-colônia. A seleção dos 
participantes se deu em alguns lugares por assembléia, em 
outros foram convidados os representantes, entre as pes-
soas mais antigas, participativas ou formuladoras. O impor-
tante era captar as aspirações coletivas. Desse modo, era 
necessário identificar as pessoas quem melhor poderia for-
necer elementos para esta compreensão. 

2. Membros de Morhan’s que possuíam experiência em colônias.

3. Membros do Departamento de Colônias do Morhan Nacional

4. Coordenação Executiva do Morhan Nacional 
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5. Membros do Colegiado onde existia colônia

6. Membros do Grupo Colônias, da Secretaria de Vigilância 
Sanitária (SVS), do Ministério da Saúde, participaram como 
observadores de todas as reuniões.

Estrutura e organização

Os grupos de discussão foram coordenados por um participante 
eleito no próprio grupo, membro do Morhan  ou não, desde que 
fosse morador de colônia. Além disso, tiveram como mediadores 
dos debates a equipe técnica formada por: psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, enfermeiros, e assistentes sociais sob a direção do 
Assistente Social Marcelo Luciano Vieira. A secretaria do evento 
ficou a cargo da Secretária Executiva da sede do Morhan Nacional 
Vilma Tavares do Nascimentoe a coordenação geral do evento 
pelo coordenador nacional do Morhan, Artur Custódio Moreira de 
Sousa.

Estrutura de apoio: foram convidados profissionais de saúde 
militantes e voluntários para a realização de curativos, urgências, 
reiki e massagens.

Observação: Todas os 6 grupos focais foram gravados para 
posterior recuperação de informações e aprofundamento das 
questões levantadas. As principais assembléias e eventos foram 
fotografados para registrar esse momento histórico e perpetuar a 
participação e a história de vida dessas pessoas. 
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Relatório do II Encontro Nacional 
de Moradores de Antigos 
Hospitais-colônia

O II Seminário Nacional de Moradores de Antigos Hospitais-
colônia é resultado de um esforço empreendido pelo Morhan na 
busca da garantia dos direitos de cidadania das pessoas atingidas 
pela hanseníase, neste caso em especial, àquelas que sofreram 
com os revezes da Política de Isolamento Compulsório, imposta 
pelo extinto Departamento de Profilaxia da Lepra – DPL. 

Realizado pelo Morhan Nacional, com participação de todos os 
núcleos onde existem colônias, e em essência com a participação 
dos moradores dos Antigos Hospitais-colônia onde existem núcleos 
do Morhan ou não, o seminário foi concebido e orientado pela com-
preensão de que somente através da participação social, através 
de uma vertente democrática que garante, antes de tudo, o prefe-
rencial direito de fala a cada participante, entendendo este como 
sendo o centro de nosso seminário. Por isso, ao final deste relatório, 
será possível identificar cada participante como um co-autor destes 
resultados, de maneira que só foi possível chegar ao conjunto de 
propostas a seguir em função da valiosíssima participação de cada 
um de vocês, fica aqui, portanto, o nosso muito obrigado!

A seguir apresentaremos o conjunto das 113 propostas arqui-
tetadas pelos incansáveis participantes do II Seminário Nacional 
de Moradores dos Antigos Hospitais-colônia. Fruto de inúmeros 
esforços interinstitucionais e intersetoriais, estas propostas, além 
de prever ações de prevenção dos diversos agravos, de preser-
vação do patrimônio histórico, da memória coletiva e individual, 
prevê ainda, cuidados com os aspectos psicossociais decorrentes 
do confinamento, prevê a implantação de Programas Permanentes 
de Reintegração Social, mas sobretudo, prevê o respeito à cida-
dania das pessoas atingidas pela hanseníase como concidadãos 
de cada brasileiro tendo ele sido atingido pela doença ou não. 
Portanto, a partir do II Seminário Nacional de Moradores dos 
Antigos Hospitais-colônia, espera-se com contribuir no processo 
de elaboração das estratégias de re-significação desses hospitais, 
considerando as necessidades, possibilidades, conquistas e desa-
fios auferidos pelos principais envolvidos neste processo, ou seja, 
cada cidadão brasileiro que habita cada um destes lugares, por-
tanto, o II Seminário Nacional recomenda o seguinte:
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I - quanto à Saúde (instalações/tratamento/
demandas)

1. Que o projeto para a reestruturação das colônias seja nacio-
nal, nas três esferas de governo, mas ao mesmo  respei-
tando as características locais;

2. Que a qualidade de vida seja considerada fundamental para 
a SAÚDE como um todo. Com a implementação imediata do 
pacto pela saúde e inserção da hanseníase nos termos de 
compromisso de gestão;

3. Que se garanta a implementação da política de medica-
mentos e assistência farmacêutica para tratamento inte-
gral da hanseníase e das suas intercorrências, com inclusão 
de novas tecnologias e insumos estratégicos evitando o 
desabastecimento;

4. Que se aumente o quadro de profissionais de saúde, que 
atualmente é insuficiente e acarreta a ausência de algumas 
especialidades, o não-cumprimento da carga horária e o não-
atendimento das demandas dos moradores;

5. Que se criem políticas de proteção, promoção e reabilitação 
da saúde nos hospitais-colônia, para atender as necessida-
des específicas dos moradores e egressos, tais como: curati-
vos, transportes para o local de tratamento e tratamento das 
reações;

6. Que se cumpra a Constituição Federal, bem como os prin-
cípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), equi-
pando os hospitais-colônia com salas de cirurgias, raio X, e 
que se garanta aos pacientes um atendimento humanizado e 
integral;

7. Que as regiões em que estão instalados os hospitais-colô-
nia sejam incluídas como área de abrangência do Programa 
de Agentes Comunitário de Saúde (PACS). assegurando a 
assistência domiciliar aos pacientes com limitações físicas 
e conseqüentes dificuldades de locomoção garantindo-se, 
desse modo, a atenção básica e procedimentos como o cura-
tivo domiciliar e a devida integração entre os profissionais de 
Estados e Municípios dentro do estabelecido no pacto;



15II Encontro Nacional de Moradores 
de Antigos Hospitais-Colônia

8. Que se transforme os hospitais-colônia em referência der-
matológica ou serviço de saúde de acordo com a necessi-
dade das áreas asilares, quando possível. Delimitando área 
asilar, comunitária e assistencial;

9. Que as colônias possuam uma equipe multidisciplinar ou 
interdisciplinar especializada em hanseníase para tratar e 
acompanhar o paciente integralmente com o auxílio de tera-
pias complementares. Conforme portaria 971/ 2006 do MS;

10. Que seja garantida a permanência da equipe de profissionais 
da saúde em atendimento de tempo integra, inclusive com a 
presença do médico em tempo integral;

11. Que se instalem laboratórios com baciloscopia e profissio-
nais capacitados em todos os hospitais-colônia;

12. Que o tratamento da saúde mental envolva a criação de cen-
tros de cultura e lazer;

13. Que se criem oficinas ortopédicas (órtesis e próteses nos 
hospitais-colônia, garantindo-se no mínimo 04 palmilhas, 
dois pares de sapato, quatro pares de sapatos e 04 pares de 
sandálias, diminuindo as complicações e melhorando quali-
dade de vida dos pacientes);

14. Que se crie uma política completa de reabilitação, pois as 
pessoas ainda hoje estão sendo mutiladas; que se faça um 
levantamento das necessidades de cirurgia e reabilitação 
(órteses, próteses, calçados); que se proceda a avaliação e 
melhoramento dos trabalhos existentes na área e que sejam 
criados onde não existem; e que se garantam recursos 
humanos e materiais para a sustentação dessa política de 
reabilitação;

15. Que se garanta teto extra orçamentário para erradicação da 
hanseníase no Brasil e o financiamento das ações e serviços 
de saúde e dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares, 
realizados nos hospitais-colônia;

16. Que se atinja a eqüidade e integralidade na política de saúde, 
provendo para a predominante população de idosos:



a)  tratamento integral das reações;
b)  atendimento geriátrico;
c)  saúde bucal, pois é grande a quantidade de portadores 

com seqüelas bucais e com muitas outras conseqüências 
da hanseníase;

d)  prevenção de câncer de colo de útero, mama e próstata, e 
de pele em virtude do alto índice de morte por câncer fruto 
do diagnóstico tardio efetuado nas antigas colônias; e

e)  confecção de órteses, próteses, calçados adaptados e 
palmilhas para todos os pacientes que sofrem de incapa-
cidades físicas e amputações.

II - quanto à segurança nos hospitais-colônia

17. Que a vontade do paciente seja preservada na questão da 
gestão dos recursos individuais, e caso haja procurador que 
seja monitorado por equipe definida em cada hospital colô-
nia, com o acompanhamento do Ministério Público, preve-
nindo o roubo do dinheiro dos pacientes;

18. Que se evite o roubo de materiais e equipamentos dos 
hospitais;

19. Que sejam criados projetos de capacitação profissional para 
jovens, visando diminuir a ociosidade e o crescimento da 
marginalidade;

20. Que se crie uma forma de conter o alcoolismo, a prostituição 
e o tráfico de drogas, problemas crescentes nas colônias;

21. Que o acesso de quem entra nas colônias seja controlado de 
forma eficiente;

22. Que as secretarias de segurança pública sejam acionadas 
com o objetivo de promover com urgência projetos de segu-
rança específicos para as colônias, parceria com os conse-
lhos que permeiam estas comunidades;

23. Que os diretores de colônias junto com o Morhan  busquem 
nas três esferas de governo e com outros parceiros realizar 
a promoção humana nas colônias com a implantação de pro-
jetos para geração de renda, sócio cultural e de lazer para 
combater o alcoolismo, a prostituição e o trafico de drogas;
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III - quanto à memória das colônias e de seus 
habitantes

24. Que se amplie a discussão sobre a memória dos hospitais-
colônia, com vistas a uma maior precisão conceitual do termo 
e estabelecimento de critérios, instrumentos e finalidades, 
por meio de fóruns nacionais de debates articulados ao 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), com uma discussão 
que envolva representantes das colônias, o Morhan e demais 
entidades da área que atuam nas colônias;

25. Que seja resgatada a memória dos movimentos de luta, 
de resistência política e de apoio social, bem como a dos 
núcleos do Morhan existentes nos hospitais-colônia, inclu-
sive dos que já dispõem de sede;

26. Que os prédios sem utilização atual sejam destinados para 
a criação de memoriais, museus, centro de documentação e 
pesquisa, sendo observados os seguintes princípios: 

a) Gerencia e gestão do Morhan com participação de outras 
instituições e movimentos sociais da comunidade;

b) Criação de campanha de sensibilização junto aos morado-
res e egressos sobre a importância da história, memória e 
da cultura;

c) Promoção de políticas de educação permanente junto aos 
internos e familiares, com vista à preservação;

d) Que seja feito um inventario do material coletado neste 
processo (fotos, livros, documentos, etc).;

e) Resgate da história oral dos moradores da colônia, sobre 
tudo onde ocorreu destruição patrimonial, com apoio das 
universidades, faculdades e ministério da cultura.

27. Que os cemitérios não sejam abandonados, para que não se 
coloque em risco a saúde dos moradores. Devendo as prefei-
turas se responsabilizar;

28. Que se crie uma política de manutenção e recuperação dos 
cemitérios, com identificação dos ossuários, para assegu-
rar o respeito aos mortos, preservar a memória individual e 
coletiva e permitir ao morador ser enterrado junto aos seus 
familiares;
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29. Que se evite a perda da memória por conta de roubos, dete-
rioração de documentos e fotografias. Devendo o Morhan 
coordenar, guardar documentação quando necessário;

30. Que seja constituída uma comissão que tenha por objetivo 
auxiliar as pessoas que necessitam de informações docu-
mentadas institucionalmente;

31. Que o Ministério Público seja acionado, quando necessário, 
para as ações de busca, apreensão e preservação dos acer-
vos e acesso aos documentos;

32. Que se resgatem as tradições religiosas e culturais da colônia;

33. Que se levante a história das técnicas de tratamento da han-
seníase com reflexão de sua evolução;

34. Que se recupere o conjunto de edificações e complexos arqui-
tetônicos, autênticos sítios históricos, devendo estar man-
tido no local encontrado com participação da comunidade;

35. Que o resgate histórico-cultural seja feito de forma a facilitar 
a compreensão e participação das pessoas com a própria 
história; que esse resgate seja feito com recursos gover-
namentais e com o apoio da iniciativa privada por meio de 
projetos de responsabilidade social, e que esses espaços 
criados para o resgate histórico-cultural sejam geridos por 
comissões formadas pelos próprios moradores, sendo orga-
nizados da seguinte forma:

a)  praças;
b)  campos esportivos;
c)  igrejas;
d)  prisões das colônias;
e)  salões de jogos;
f)  oficinas criativas;
g)  espaços artísticos;
h)  memoriais;
i)  bibliotecas;
j)  salas de vídeo; 
k)  cinema (nos locais onde existir estrutura de cinema, que 

seja restaurada e reativada; e que se promova, a partir do 
cinema, uma maior interação da comunidade);

l) Morhan (que seja resgatada a história do movimento no local). 
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IV - quanto às reformas e recuperação de 
edificações nas colônias

36. Que se evite a desativação, a demolição e a depredação das 
edificações das colônias;

37. Que se reformem as moradias que estão em condições pre-
cárias em todos os hospitais-colônia, para os moradores com 
carência financeira;

38. Que se defina, junto aos moradores, a utilização dos prédios 
tombados;

39. Que se façam amplas reformas nos pavilhões, adequando e 
adaptando suas instalações ao acesso de deficientes, evi-
tando acidentes; e que se definam os pavilhões para casais e 
solteiros, visando a uma melhor qualidade de vida e à manu-
tenção da família;

40. Que seja emitido um documento, nos casos de reforma, que 
garanta o retorno do usuário ao pavilhão; e

41. Que se dê maior atenção às instalações dos importantes lei-
tos “transitórios”; que sejam oferecidas melhores condições 
de alojamento para os que são de fora e vão à colônia se 
tratar; e que sigam os exemplos bem-sucedidos de utilização 
criteriosa de leitos transitórios pelo País.

V - quanto à gestão dos hospitais-colônia

42. Que se implemente uma política de direitos humanos nas 
colônias;

43. Que se altere o modelo atual de gestão dos hospitais-colô-
nia, evitando privatização, de responsabilização intransferí-
vel do estado, Estado, pois, atualmente, a falta de diálogo 
tem levado a abuso de poder e infração dos direitos humanos 
fundamentais, tais como:

a)  falta de liberdade de ir e vir, incluindo práticas de segre-
gação interna e externa;

b)  não-participação dos moradores nas decisões relativas à 
questão da propriedade da terra e do patrimônio;
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c)  moradores com medo de se manifestarem, o que dificulta 
a organização política destes;

d)  insegurança quanto à desativação das colônias e do pró-
prio destino;

e)  temor da separação em razão de transferências não con-
sentidas; e

f)  persistência de práticas de segregação interna e externa.

44. Que a composição da diretoria e do corpo técnico dos hos-
pitais-colônia seja feita apoiada em um maior embasamento 
técnico e melhor avaliação de perfil para o desempenho da 
função disponível;

45. Que as direções dos hospitais-colônia produzam e distribuam 
demonstrativos de gastos, relacionando todas as aplicações 
dos recursos da colônia para todos os moradores-usuários e 
secretarias de saúde;

46. Que sejam criados mecanismos de acompanhamento e ava-
liação da gestão das colônias, incluindo conselhos gestores 
de saúde nos hospitais com a participação de entidades da 
comunidade;

47. Que seja ressaltado que a administração terceirizada dos 
hospitais-colônia, por entidades religiosas, tem demons-
trado, invariavelmente, falhas e ilegalidades; que se ressalte, 
porém, que a atuação das entidades religiosas é diferenciada 
da gestão. Em alguns lugares são explicitamente assisten-
cialistas, dominadoras e desrespeitosas com o caráter laico 
com que estas políticas devem ser desenvolvidas; em outros, 
desempenham papel fundamental nas comunidades em que 
estão presentes;

48. Que se amplie a discussão, com a participação popular, em 
torno da municipalização das colônias e de seus cemitérios, 
pois, em alguns lugares a municipalização funcionou a con-
tento; em outros, resultou na dilapidação do patrimônio das 
colônias. Existem colônias em que a municipalização visa 
unicamente à apropriação de suas terras, segundo interes-
ses políticos (“Somos usados para benefício dos outros”, 
declaram os moradores). Já em outras colônias, o poder 
público municipal reconhece os moradores como munícipes 
e se empenha em atender a população local. A conseqüên-
cia da municipalização malsucedida é o comprometimento da 
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emancipação real dos moradores e o crescimento desorde-
nado da região;

49. Que se ocorrer a municipalização, se garanta a chegada das 
verbas ao interior e não só às capitais, como ocorre normal-
mente; e

50. Que se garanta a participação dos moradores das colônias 
na criação dos projetos referentes aos hospitais-colônia; que 
a opinião dos moradores das colônias seja considerada e 
respeitada em todos os aspectos que envolvam a gestão da 
colônia, incluindo transferências de pacientes e reformas.

VI - quanto ao meio ambiente e à urbanização 
das colônias

51. Que se dê maior atenção ao meio ambiente, evitando acú-
mulo de lixo ou a poluição das águas. Que se crie uma polí-
tica de despoluição, preservação e educação ambiental, que 
envolva o governo local, a sociedade e ONG’s, abrangendo a 
região das colônias e seu entorno;

52. Que se transformem as áreas com vegetação nativa, ou em 
estado de degradação, em Áreas de Preservação Ambiental 
(APA);

53. Que não se desvirtue o uso das propriedades, resultando em 
prejuízos ambientais;

54. Que sejam assegurados o saneamento básico e ambiental 
nas áreas das colônias que ainda não os possuem;

55. Que se estude e implemente uma política de habitação e de 
urbanização nas regiões das colônias e entorno; que se pla-
neje o crescimento das regiões para que sejam urbanizados 
de forma organizada; e que se pavimentem os acessos uti-
lizando conceitos que facilitem o trânsito dos portadores de 
deficiência física;

56. Que se crie um projeto de urbanização, que inclua paisa-
gismo, por toda a área das colônias, inclusive os hospitais;
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57. Que se recuperem as matas ciliares e evitem o assoreamento 
dos rios e lagoas existentes nas áreas das colônias;

58. Que se apóiem os projetos ligados à preservação do meio 
ambiente e à reciclagem de lixo.

VII - quanto à posse dos moradores sobre as 
terras e imóveis das colônias

59. Que se regularizem as moradias; que se promova uma ocu-
pação das terras, tornando-as úteis e produtivas para a 
comunidade, pois as terras estão ociosas e sem registros; 
e que as terras sejam avaliadas por assessores técnicos do 
meio ambiente e agricultura;

60. Que as terras ociosas no entorno da colônia sejam loteadas 
para serem doadas às pessoas atingidas pela hanseníase, 
familiares e aqueles que comprovadamente atuam na defesa 
da causa. Para isso, deverá ser feita uma seleção criteriosa 
priorizando idosos, portadores de seqüelas e inquilinos que 
pagam aluguel;

61.  Que se realize um levantamento nacional das condições das 
terras e do patrimônio das colônias com vistas à integração 
de posse por parte dos moradores

62. Que se criem critérios de delimitação e utilização para as 
terras; como por exemplo: destinar 50% da área para o tra-
tamento da hanseníase; com os outros 50%, o governo aten-
deria às demandas da população, que apontaria uma nova 
função para aquele espaço por meio de plebiscito;

63. Que se garanta o direito à moradia com o título de proprie-
dade privada, isto é, a escritura definitiva. Que seja discutida 
a necessidade de conceder a escritura apenas aos residen-
tes que possuam pelo menos um doente na residência;

64. Que se garanta o título de propriedade privada com base na 
Lei do Usufruto, assegurando a posse às gerações descen-
dentes; que a escritura seja concedida aos residentes que 
construíram a própria casa;
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65. Que se reivindique o título de propriedade das terras públi-
cas e da igreja, sob o argumento da finalidade social da 
propriedade;

66. Que se conheça e estude a experiência da Fundação Palmares 
no convênio com o Incra, para identificação de possibilidades 
e alternativas;

67. Que se transformem os pavilhões ociosos em cooperativas, 
bibliotecas, escolas, museus e, principalmente, em aparta-
mentos para casais idosos;

68. Que se elabore um documento notificando a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) a tomar providências 
quanto à posse ilegal das igrejas sobre as terras das colônias;

69. Que se crie o Dia Nacional da Titularidade; e

70. Que se realize um censo e se faça um levantamento das ter-
ras, das caixas beneficentes e do patrimônio físico (prédios, 
equipamentos) e cultural das colônias.

 
VIII - quanto às questões jurídicas

71. Que seja constituída uma equipe de assessoria jurídica nacio-
nal para avaliar a situação e as demandas de cada colônia, 
quanto às terras, patrimônio, direito às propriedades, apura-
ção de denúncias etc; que a assessoria jurídica esteja pre-
sente nos seminários para informar o que existe de possibili-
dade, na legislação atual, no que diz respeito à hanseníase;

72. Que a assessoria jurídica levante a legislação atual para sub-
sidiar procedimentos quanto à questão trabalhista. O acio-
namento do judiciário não é possível sem o estudo das leis 
vigentes em cada região;

73. Que sejam levantadas as condições de vida dos egressos 
que tiveram a internação compulsória e verificar a possibili-
dade de indenização por perdas e danos;

74. Que os moradores das colônias sejam reconhecidos como 
“EXILADOS SANITÁRIOS” e, a exemplo do Japão, recebam 
indenização e pensão cumulativa a outros direitos;
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75. Que os hospitais que forem denunciados por maus-tratos a 
pacientes sofram intervenção federal e sejam reestrutura-
dos e supervisionados pela União;

76. Que se divulguem fartamente os direitos dos portadores de 
hanseníase, do paciente, do idoso e do portador de deficiên-
cia, para garantir o exercício da cidadania e a participação 
popular; e

77. Que os Estatutos do Idoso e do Portador de Deficiência 
sejam plenamente respeitados nos hospitais-colônia.

 
IX - quanto ao trabalho e à formação 
profissional

78. Que se construam oportunidades de trabalhos para os 
egressos;

79. Que se regularize a situação dos que trabalharam com “tera-
pia ocupacional” ou “atividades laborativas” nas colônias;

80. Que a autonomia, a independência relativa, a dignidade e 
a cidadania do portador de hanseníase sejam resgatadas e 
preservadas com a readaptação e a capacitação profissional;

81. Que os municípios com autonomia reconheçam os funcioná-
rios das colônias como servidores municipais, ou os estados 
os reconheçam como servidores estaduais; e

82. Que se criem programas de geração de renda para os mora-
dores-usuários das colônias, implementando-se, por exem-
plo, oficinas de criatividade, de artesanato e sapatarias 
ortopédicas.

X - quanto à organização e articulação 
política dos moradores das colônias

83. Que se viabilize a criação de espaços e estratégias, para que 
haja troca de informações e interação entre as colônias; que 
se repliquem os modelos de gestões exitosas; que se articule 
uma rede de informações para sustentar e consolidar o pro-
cesso político de recuperação dos hospitais-colônia;
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84. Que se realizem articulações localmente com as organiza-
ções da sociedade civil e com os conselhos municipais e 
estaduais de saúde e de assistência social;

85. Que se incentive a participação efetiva dos moradores das 
colônias nos conselhos municipais de saúde e de assistência 
social; que se fomente a participação social ativa e a criação 
de mecanismos de acompanhamento, monitoramento e fis-
calização das ações e serviços de saúde e assistenciais;

86. Que se intensifique a participação popular e a atuação junto 
ao controle social para acompanhar, fiscalizar e assegurar 
transparência das gestões, quanto aos programas de hanse-
níase, em todos as esferas de governo;

87. Que se garanta a participação das entidades sociais que 
atuam com pessoas atingidas pela hanseníase nos Pólos de 
Educação Permanente em Saúde;

88. Que se assegure o direito de organização de movimentos 
que reivindiquem melhorias nas colônias;

89. Criação no Morhan de grupo para acompanhamento das 
propostas elaboradas no 1º Seminário Nacional dos Antigos 
Hospitais-Colônia de Hanseníase; e

90. Que sejam criados eventos dos moradores dos hospitais-
colônia para propiciar uma maior participação e articulação 
dos mesmos; que os encontros sejam anuais ou bienais e sir-
vam para avaliar e criar novas propostas; e que se realizem 
seminários locais ou estaduais nos hospitais-colônia para 
preparação de novos seminários nacionais.

XI - quanto à assistência social

91. Que seja integrado o apoio psicossocial às atividades ocu-
pacionais dos pacientes idosos residentes nas colônias, que 
antes possuíam uma vida ativa e hoje estão ociosos;

92. Que se permita o acompanhamento de assistentes sociais 
para pacientes de saúde mental, na atenção ao idoso e 
ao portador de deficiência, e aos adolescentes com riscos 
sociais; que se desenvolvam atividades de auto-ajuda;
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93. Que se implemente a política de assistência social reco-
mendada pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 
visando atender as vulnerabilidades sociais ou pessoais, em 
caráter emergencial ou definitivo; e

94. Que se faça um diagnóstico social, incluindo o perfil epide-
miológico e educacional dos moradores de colônias.

XII - quanto aos profissionais de saúde

95. Que todos os profissionais de saúde, em especial os cirurgi-
ões-plásticos que atuam nos hospitais-colônia, sejam capa-
citados em hanseníase; e

96. Que todos os profissionais de saúde sejam aptos a ofere-
cer um atendimento humanizado aos pacientes de qualquer 
enfermidade, e principalmente de hanseníase. 

XIII - quanto à formação acadêmica, às 
universidades e à pesquisa científica

97. Que o conteúdo programático teórico e prático sobre a han-
seníase seja incluído, ou aperfeiçoado, na graduação de todas 
as especialidades na área da saúde; que os cursos de gra-
duação, principalmente, nas áreas de humanas e da saúde, 
habilitem os profissionais a detectar casos de hanseníase;

98. Que os currículos na área da saúde sejam orientados a pro-
porcionar um olhar diferente dos profissionais que lidam com 
a hanseníase sobre: como obter informações atualizadas 
sobre a patologia, qual a relação correta com os portadores, 
como perceber e entender as dimensões sociais e como é 
necessário articular a área da saúde com a assistência social 
e com o sistema educacional para obter êxito no combate à 
hanseníase e seus efeitos; e

99. Que se estimule a produção acadêmica e a pesquisa no 
campo da educação e da saúde em relação à hanseníase; 
que se invista em pesquisas, especialmente as médicas, 
sobre a hanseníase.
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XIV - quanto à questão da educação nas 
colônias

100. Que se promovam ações, concretas e imediatas, de educa-
ção ambiental e patrimonial, inclusive, através de currículos 
escolares;

101. Que se veicule nas escolas e associações profissionais fil-
mes sobre a profilaxia da hanseníase;

102. Que se criem escolas rurais dentro das colônias;

103. Que se promovam campanhas de educação em saúde volta-
das para as questões relativas à hanseníase; e

104. Que se garanta o acesso ao ensino público e gratuito a todas 
as gerações nas colônias.

 
XV - quanto às políticas públicas de saúde e 
assistência social

105. Que se aperfeiçoem e fortaleçam as políticas públicas para 
o controle da hanseníase, pois o seu insucesso tem levado: 
a) à permanência do preconceito e estigma na sociedade, 
inclusive entre os profissionais de saúde; b) ao despre-
paro dos profissionais para um atendimento humanizado 
e de qualidade; e c) à dificuldade na reestruturação dos 
hospitais-colônia;

106. Que seja transparente a aplicação das verbas públicas e se 
definam as com potências entre município e estado, quanto 
às questões de saúde, especificamente aqueles relativos à 
hanseníase;

107. Que seja respeitada a autonomia dos entes federativos, mas 
que estes pactuem suas responsabilidades com as antigas 
colônias e seus moradores e sejam cobrados, fiscalizados e 
responsabilizados por suas omissões e ingerências;

108. Que as discussões acerca dos hospitais-colônia sejam arti-
culadas junto aos Ministérios da Saúde, da Agricultura e do 
Meio Ambiente e outros que se fizerem necessários;
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109. Que os programas de prevenção de incapacidades sejam 
intensificados pela Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde;

110. Que os hospitais-colônia sejam incluídos, com máxima urgên-
cia, no Projeto Humaniza/SUS do Ministério da Saúde; e

111. Que se exija o compromisso do Ministério da Saúde e das 
secretarias da saúde com a urgente resolução das questões 
que envolvem as colônias e seus moradores e usuários.

XVI - quanto às estratégias de comunicação

112. Que se promovam chamadas antes dos filmes veiculados 
nos cinemas sobre a hanseníase;

114. Que se informe a população em geral sobre os hospitais-
colônia; e

115. Que se proíba, investigue e puna a exploração financeira do 
estigma por pessoas ou entidades.
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