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Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, transmissível e de notificação 

compulsória, possuindo alta taxa de incidência no País com 17,39 por 100 mil habitantes em 

2012 e no Pará com 50,75 por 100 mil habitantes para o mesmo ano. No Mundo é o segundo 

local com mais casos, permanecendo como um grave problema de saúde pública. Seus 

primeiros relatos datam de 600 anos antes de Cristo, sendo associado àquele que é impuro e 

ao processo de estigmatização. No Brasil, as ações iniciais visando a sua contenção se 

restringiam em 1920 ao isolamento de todos os hansenianos, seja pelo preconceito existente 

ou pela falta de tratamento efetivo. O isolamento compulsório desses pacientes em hospitais-

colônias foi reforçado com a elaboração do plano de construção desses ambientes em 1935 e 

reafirmado com o Serviço Nacional de Lepra, órgão federal de atenção específica para essa 

doença criado em 1941. Nesse contexto, existiu a construção da colônia que daria origem a 

um Abrigo localizado na região Metropolitana de Belém, local de moradia de pessoas que 

possuíram essa enfermidade e, em sua maior parte, vive com suas sequelas físicas e 

psicológicas até hoje. Na década de 1980 ocorreu o início da abertura do local para permitir a 

integração dos moradores com o seu redor. Entretanto, os anos de isolamento e o estigma 

existente em torno da hanseníase que causaram consequências na perspectiva de vida de seus 

residentes e em sua relação com a família e sociedade ainda se fazem presentes. Objetivos: 

Relatar a experiência de acadêmicas do curso de Medicina durante a visita a um Abrigo a 

pacientes com hanseníase no Pará, visando compreender o vivenciado por seus moradores ao 

longo dos anos e como suas condições físicas e emocionais ainda afetam a sua qualidade de 

vida atualmente e o modo com o qual se relacionam com o seu entorno, e, por consequência, 

permitindo uma análise dos efeitos das políticas públicas implantadas anteriormente em tal 

grupo. Descrição da Experiência: A visita ao Abrigo foi uma possibilidade ímpar de 

vivência extra-muro como forma de estabelecer um contato mais próximo a realidade de 

como eram os primórdios da hanseníase no Estado e daqueles que ainda vivem no Abrigo e 

hoje são idosos com sequelas da hanseníase no Pará e ampliar o conhecimento acerca do 

destino social que era dado, antigamente, a estes indivíduos em decorrência da estigmatização 

da doença, nos quais eram isolados nesse ambiente e afastados de suas famílias perdendo, por 

vezes, o contato de modo definitivo com elas. A experiência proporcionou aos acadêmicos 

conhecer o espaço visitado, no qual foi percebido uma boa estrutura fornecida aos moradores; 

como quartos, sala de artesanato, sala de aula, cozinha, amplo espaço ao ar livre arborizado, 

enfermaria masculina e feminina, sala de fisioterapia, artesanato, sala de educação até o 

ensino médio e uma pequena capela onde são celebradas missas semanais. Todos os 

ambientes são bem cuidados e higienizados. Além disso, ocorrem anualmente programações 

voltadas para o entretenimento dos idosos, visando o aumento de suas qualidades de vida e 

estímulo a socialização e interação, como por exemplos marcantes: o baile da saudade, a festa 

junina, o Círio particular que para eles foi iniciado em virtude da impossibilidade de 

participação desse grupo no Círio que ocorria em Belém, em decorrência da segregação e que 

vem sendo mantido atualmente como tradição, o Halloween e o Natal. Por fim, o contato com 
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o relato de vida de alguns idosos, por meio de conversa informal com os acadêmicos, deixou 

em evidência as marcas das sequelas tanto físicas, facilmente percebidas, como a perda de 

membros e os distúrbios neurológicos, quanto psicológicas. As sequelas psicológicas 

configuram uma perda emocional inestimável em quase todos os relatos colhidos, visto que, a 

partir do momento em que a hanseníase era diagnosticada, a exclusão do indivíduo pela 

sociedade e o afastamento do seio familiar, era necessário para viverem com outras pessoas 

acometidas pela hanseníase, o que era quase imediato. Dessa forma, esses idosos foram 

tolhidos desde o começo da Doença de Hansen de retomarem e criarem novos vínculos 

familiares mais efetivos e conseguirem empregos mesmo após a abertura do local para a 

reintegração desse grupo na sociedade. É oferecido o apoio do serviço social da instituição 

para o acolhimento dos pacientes e foi concedido pelo governo uma gratificação mensal 

financeira em forma de benefício garantida por Lei. Resultados: A visita refletiu de maneira 

positiva no nosso entendimento acerca da situação vivida pelos portadores de hanseníase 

durante o período analisado, no estado do Pará, e as sequelas que ainda estão presentes nos 

dias atuais, tanto físicas, quanto sociais, que antes eram desconhecidas por nós. A experiência 

gerou reflexões relacionadas ao abandono familiar, pois muitos pacientes foram deixados 

pelas suas famílias no abrigo para pacientes com essa enfermidade e esses nunca voltaram 

para acompanhar a evolução da doença e melhora dos familiares, por esse motivo muitos 

ainda residem no abrigo por não possuírem um local de moradia ou uma família para 

morarem junto, outros moram por opção pois se sentem acolhidos e protegidos e há aqueles 

que não se sentem bem ao sair do Abrigo, pois ficam retraídos. Assim, percebeu-se além de 

consequências psicológicas, geradas tanto pelo abandono familiar quanto social pelo 

preconceito em torno da hanseníase, as suas consequências físicas acometendo como alvo 

principalmente os nervos dos membros ocasionando deformidades e amputações desses. 

Ainda assim, os residentes do abrigo que sofrem dessas sequelas se mostraram muito 

dispostos e à vontade para compartilhar suas trajetórias e experiências, gerando para nós um 

momento de grande importância para refletir tanta a realidade a qual eles foram submetidos 

essenciais ao controle da doença na época e como conseguiram superá-las ao compartilhar 

suas histórias emocionantes e inspiradoras. Conclusão: A experiência vivida nas instalações 

do Abrigo, e o contato com os seus residentes, possibilitou um grande entendimento sobre a 

história da hanseníase no Pará, que pouco se têm conhecimento, mas que permanece viva 

neste Abrigo. Neste local, as reflexões vão muito além de esclarecimento sobre o que é a 

Hanseníase e suas sequelas, contágio, sintomas, tratamento e cura. Habitam relatos vivos de 

indivíduos que tiveram perdas físicas e emocionais devido a hanseníase e que o trabalho para 

a sua recuperação é um exercício diário de humanidade e solidariedade e uma grande missão 

dos profissionais que lá atuam externando-se muito além dos simples cuidados profissionais 

que devem ser empregados de praxe. 
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