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Introdução: A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é 

o Mycobacterium leprae. A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias, e não pelos objetos 

utilizados pelo paciente. A doença acomete principalmente os nervos superficiais da pele e 

troncos nervosos periféricos Se não tratada na forma inicial, ela quase sempre evolui, e ao 

tornar-se transmissível e pode atingir pessoas de qualquer sexo ou idade. Essa evolução 

ocorre, em geral, de forma lenta e progressiva, podendo levar a incapacidades físicas. A 

principal forma de prevenir as deficiências e as incapacidades físicas é o diagnóstico precoce. 

O objetivo geral da prevenção de incapacidades é proporcionar ao paciente, durante o 

tratamento e após alta, a manutenção ou melhora de sua condição física, socioeconômica e 

emocional. Para que um tratamento tenha sucesso é preciso que o paciente tenha consciência 

da sua doença, do seu processo de reabilitação, e sua participação é de fundamental 

importância para alcançar resultados satisfatórios (1). Essa doença é tratável, porém na década 

de 1920 com as primeiras medidas sanitárias, ocorreu à criação da colônia de Marituba, sendo 

inaugurada oficialmente em 20 de janeiro de 1942. O objetivo institucional era atender 

pessoas portadoras de Hanseníase em regime de isolamento compulsório, que era preconizado 

pela política de saúde da época, evitando com isso o contágio da doença, pois neste período o 

tratamento era ineficaz. (2). Ademais, a maioria desses pacientes não chegou 

espontaneamente; foi capturada, ainda jovem, levada violentamente de suas famílias e 

internada compulsoriamente, permanecendo institucionalizada por várias décadas – o tempo 

médio de permanência (moradia) na colônia dos entrevistados é de 55,17 anos, dado que 

ilustra a Política de segregação adotada pelo Estado Brasileiro ao longo de aproximadamente 

quatro décadas (3). A partir de 1976, a colônia de Marituba (Belém, PA) entrou em um 

período de transformações, passando primeiramente a ter um regime aberto. Em 1983, foi 

criado o Abrigo João Paulo II, com o objetivo de reintegrar os pacientes recuperados à 

sociedade e prestar assistência médico-social àqueles que ainda necessitam de cuidados. 

Entretanto, alguns pacientes, por terem passado muitos anos internados, encontravam-se 

totalmente desvinculados da família, com deficiências físicas graves, que dificultavam a sua 

reinserção social e, sem opção, acabaram permanecendo no abrigo, reconhecidamente um 

local onde podiam sentir-se à vontade, sem receio de serem estigmatizados. (2). Tais estigmas 

provocam no idoso um intenso sentimento de rejeição por parte da família e da sociedade 

como um todo. Além disso, a partir do momento da internação, o doente passava a ver a 

rejeição como algo “exterior” à colônia. Ou seja, nas colônias não eram indesejáveis, e sim 

membros de uma comunidade na qual não sofriam com a exclusão, porque havia um 

sentimento de identificação e reciprocidade entre eles. “O contrário acontecia na relação com 

o sadio – elemento exterior a esta comunidade – que demonstrava medo de ser contaminado, 

pela doença e, com isso, fazia o doente vivenciar de novo o trauma da rejeição”. O 

preconceito e o consequente estigma da Hanseníase ainda sobrevivem, mesmo que ações 

humanas para a erradicação da doença, no século XX, tenham tomado uma velocidade 
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surpreendente, se comparadas com séculos de profilaxia de isolamento. As tecnologias 

médicofarmacêuticas, impulsionadas por avanços somente possíveis na era do capital, 

parecem apontar para a redução da história da Hanseníase. No entanto, ciência e tecnologia 

não existem sem políticas públicas não apenas planejadas, mas efetivamente postas em prática 

(3). Objetivos: Este trabalho objetiva relatar a experiência do Módulo de Interação em Saúde 

na Comunidade, em uma visita ao abrigo João Paulo II em Marituba- Pará em 2019, 

investigando a história de pessoas portadoras de hanseníase, e a partir de seus relatos, 

enriquecerem seu conhecimento acerca dessa doença e de como vivem as pessoas que foram 

décadas atrás retiradas de seu convívio social. Descrição da Experiência: A partir de 

conversas com pacientes do abrigo, verificou-se que muitos idosos que na época foram 

asilados de forma compulsória, continuam a residir no abrigo por conta de deficiências 

provenientes da hanseníase, e recebem um tratamento contínuo e adequado pela SPSDP 

(Sociedade Pobres Servos da Divina Providência) que é responsável pelo abrigo. Ademais, 

verificou-se também que do total de pessoas que no momento estão residindo no abrigo, 

somente duas estão em tratamento, o restante está curado. Atualmente, todos estão sendo 

reintegrados em sociedade, por meio de oficinas de artesanato com vendas abertas ao público, 

e em comemorações em período Junino e na época do Círio de Nazaré. No entanto, as 

sequelas sociais por terem sido reclusos e estigmatizados ainda mantêm muitos moradores do 

abrigo a margem da sociedade e com medo da forma que iriam ser recebidos nesta 

novamente. Resultados: Notou-se que o preconceito e estigma da década de 1930 

ocasionaram mudanças decisivas na vida de cada paciente do abrigo, os quais foram reclusos 

e afastados de suas famílias, favorecendo quadros psicológicos como depressão. Isso 

demonstra a necessidade de um atendimento humanizado com suporte psicológico para com o 

paciente portador de hanseníase, perante o histórico dessa doença em sociedade Conclusão: 

Com um tratamento adequado, o doente pode continuar convivendo em sociedade, e não ser 

isolado, como ocorreu anteriormente nesse espaço. Com isso, surge a necessidade de 

conscientizar a comunidade acerca da doença, do meio de propagação e do tratamento, por 

meio de ações educativas, para diminuir o preconceito existente na mentalidade da população. 

 

Descritores: Hanseníase, Educação em Saúde, Mycobacterium Leprae. 
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