
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
QUEIROZ, MS., and PUNTEL, MA. A endemia hansênica: uma perspectiva multidisciplinar [online]. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 120 p. ISBN 85-85676-33-7. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Um pouco de história da hanseníase 
 
 

Marcos de Souza Queiroz 
Maria Angélica Puntel 



UM POUCO DE HISTÓRIA DA HANSENÍASE 

UMA BREVE HISTÓRIA DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

Antes de concentrar o foco na questão da hanseníase propriamente dita, é in
teressante ampliar um pouco o horizonte e introduzir um panorama histórico geral 
da Saúde Pública no Brasil. 

A história da Saúde Pública no Brasil inicia-se no começo do século com a in
tervenção do Estado no processo de saneamento dos centros urbanos mais desen
volvidos, principalmente os portos, e o controle das doenças endêmicas que assola
vam essas áreas. Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e Emílio Ribas, em São Paulo, de
ram início a este tipo de intervenção que visava contribuir para a formação de uma 
nação forte, com a erradicação das doenças endêmicas e infecciosas, entre elas a 
hanseníase. 

Tanto Ribas como Cruz, formados na "Escola Pasteuriana", tinham como 
meta superar uma perspectiva não científica (a teoria miasmática) a partir da intro
dução da teoria bacteriológica, considerada mais adequada para organizar a inter
venção no campo da saúde. Nesta linha, eles investiram numa ótica tecnológica, 
que via a saúde e a doença como um processo coletivo, resultado da agressão exter
na que o corpo biológico (fisiologicamente harmônico) sofria de um meio social/na
tural insalubre. Os seus objetivos eram a descoberta e isolamento de indivíduos 
doentes contagiantes, o saneamento do meio, a destruição dos vetores biológicos e 
a proteção dos sadios. Para instrumentalizar as ações de saúde, adotavam a bacte
riologia e a engenharia sanitária. Secundariamente, utilizavam a medicina, entendi
da como muito limitada e pouco eficaz. 

O conjunto destas questões era articulada num modelo assistencial públi
co, que tinha na campanha e na polícia sanitária seus meios principais de efeti
vação. Neste período, organizaram-se leis, códigos e decretos que deram vida à 
política de saúde. Organizaram-se também institutos de pesquisa, laboratórios e 
serviços sanitários que se constituíram nos braços auxiliares das campanhas e das 
polícias sanitárias. Via de regra, os pensadores da política de saúde eram funcio



nários públicos e como tal compartilhavam das perspectivas que os grupos oligár
quicos adotavam para as questões sociais, tendo em vista servir ao processo agroex
portador e legitimar o Estado. 

A análise dos indicadores de saúde, em termos de mortalidade proporcional 
por causa, mostrou, no final da década de 1910, uma significativa queda da partici
pação das consideradas doenças pestilenciais no total de mortes em São Paulo.1 Isto 
mostra que, em termos de eficácia de uma dada política social setorial, pelos esta
dos, o modelo tecno-assistencial teve resultados positivos. 

Desde 1910, com a Liga do Saneamento, já se buscava no Brasil uma ação 
social que saneasse a zona rural a fim de constituir um povo saudável, racialmente 
forte, permitindo, ao mesmo tempo, a ocupação do interior do País. Este movimen
to tinha, em Belisário Pena e Artur Neiva, dois dos seus mais significativos repre
sentantes. A campanha sanitária nacional pelas áreas rurais era considerada um ins
trumento vital para a integração nacional. Ao mesmo tempo, esta corrente caracteri
zou-se por criticar o excessivo urbanismo e regionalismo da política de saúde então 
vigente. 

Novas idéias foram se organizando no interior deste modelo tendo em vista 
novos problemas com que a Saúde Pública se deparava, tais como a saúde de crian
ças e de trabalhadores urbanos, entre outros. Estas idéias desembocaram, na década 
de 1910, na formação de um movimento na Saúde Pública que ficou conhecido 
como "médico-sanitário", movimento este influenciado pela escola norte americana 
de saúde pública, que tinha em Baltimore seu núcleo mais ativo, através da associa
ção entre a Fundação Rockefeller e a John Hopkins University. 

No decorrer da década de 20, a corrente médico-sanitária tornou-se hege
mônica, organizando-se principalmente nos grandes centros urbanos, como Rio de 
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, entre outros. Dois núcleos foram espe
cialmente ativos, o paulista influenciado por Paula Souza e Borges Vieira e o dos 
"jovens turcos", sanitaristas vinculados ao Departamento Nacional de Saúde Pública 
no Rio de Janeiro, que defendiam a especialidade na carreira médica na área de 
Saúde Pública e o trabalho integral nas instituições estatais.2 

A base deste modelo pressupunha que o processo saúde-doença fosse um fe
nômeno coletivo - portanto, uma questão de saúde pública, mas determinado, em 
última instância, pelo nível individual. Para expressar esta idéia, utilizou-se o concei
to de "consciência sanitária", que passou a ser entendido como o "canal" que per
mitia compreender como o meio insalubre atingia os indivíduos. 

1 MERHY, Ε. Ε. A Saúde Pública como política - um estudo de formuladores de políticas. São Paulo: Hu

citec, 1991. Esta obra dá suporte ao aspecto histórico desenvolvido na parte inicial deste capítulo. 

2 Estes núcleos chegaram a organizar cinco congressos durante a década de 20 - os Congressos Brasifei
ros de Higiene - e tiveram tal influência no desenvolvimento da política de saúde no Brasil que sua 
presença se fez marcante até a reforma administrativa da década de 60/70 no interior da Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo. 



A medicina e a Saúde Pública eram entendidas, neste esquema, como cam
pos distintos, aquela para curar através da clínica, patologia e terapêutica, e esta 
para prevenir doenças, prolongar e promover saúde através da higiene e educação 
sanitária. O setor privado passou a ser entendido sob o ângulo "caritativo", de assis
tência social, que deveria ser controlado pelo serviço público. Não havia qualquer 
conflito com a organização liberal, predominante no período. 

O modelo tecno-assistencial desta proposta centrou-se na construção de ser
viços permanentes de saúde pública - os centros e os postos de saúde, de modo re
gionalizado, de caráter público e comandados por especialistas, os sanitaristas, em 
tempo integral. Estes serviços eram institucionalmente vinculados às coordenações 
técnicas mais centralizadas, que respeitavam os princípios da administração "cientí
fica". 

Durante a fase de transição, entre 1930 e 1937, a Saúde Pública pratica
mente reduziu-se à atuação campanhista pelo conjunto do País, como se perse
guisse a tomada de posse do espaço geográfico nacional. Esta conjuntura mos
trou grande influência da "Liga de Saneamento", com o favorecimento de ações 
verticais permanentes baseadas nos projetos bacteriológicos e médico-sanitários. 
Foi um período que permitiu a expansão das questões sociais da previdência so
cial e que viabilizou a construção dos serviços médicos previdenciários, abrindo 
um outro setor socialmente significativo no conjunto das ações de saúde, no 
campo das políticas sociais. 

Os "jovens turcos" foram marcando passagem pelas instituições na luta por 
uma reforma que levasse à criação de organismos técnicos, de caráter nacional e 
centralizados normativamente. Eles influenciaram, assim, as reformas federais de 
1920 e 1937 que permitiram a criação dos Departamentos Nacionais de combate a 
problemas específicos como a hanseníase, a malária, a febre amarela e a saúde de 
crianças. 

Na década de 40, diante dos problemas colocados pela situação da Se
gunda Guerra Mundial e das relações do governo brasileiro com o americano, os 
jovens turcos tiveram a oportunidade de organizar um serviço que permitisse a 
ocupação de regiões importantes para a produção de borracha e minérios e im
plementaram a Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública (Fundação S E S P ) . 

À esta experiência, seguiu-se a criação, em 1953, do Ministério da Saúde e, em 
1956, do Departamento de Endemias Rurais, que herdou um conjunto de proje
tos realizados nos departamentos verticalizados específicos, como o da malária, 
existente desde 1939. 

No Estado de São Paulo, a exemplo do que ocorria com outros estados, a 
Fundação S E S P influenciou a constituição da Secretaria Estadual de Saúde, em 1948, 
e a reforma da organização dos serviços de saúde no estado, em 1968. 

No pós-guerra, sem alterar as estratégias básicas da corrente médico-sanitária, 
novos elementos foram sendo incorporados como, por exemplo, o uso da medicina 



clínica pela Saúde Pública, que encontrava suporte teórico na concepção de Leavell 
& Clarck,3 que por sua vez preconizavam a união do conjunto das ações de saúde 
num esforço comum de prevenção e cura. Esta concepção permitiu que as ações de 
saúde se tornassem parte de uma atividade globalmente planejada. 

Tomando como ponto de reflexão a falência das perspectivas "campanhistas" e 
"americanas", Mario Magalhães introduziu, na década de 50, a discussão do desen
volvimentismo, da integração das ações, do planejamento em saúde, e da mercanti
lização das ações de saúde, numa perspectiva que supunha a superação das bases 
capitalistas de organização da sociedade brasileira. 

A idéia mais intensamente propagada neste período é que a doença e a misé
ria não seriam controladas com maiores gastos em serviços de saúde, mas com o de
senvolvimento econômico que levasse à maior independência da sociedade a partir 
da incorporação de novas tecnologias e maior controle sobre a natureza. Propunha-
se um padrão tecnológico mais racional, de menor custo, integrado em seus vários 
campos de atuação e sem influência das leis do comércio. Rompia-se com a dico
tomia entre assistência médica e saúde pública, subordinando aquela à lógica desta. 

A proposta de municipalização dos serviços de saúde defendida nas Confe
rências de Saúde do período pretendia uma política econômica que promovesse um 
desenvolvimento distributivista. Quanto à política de saúde, deveriam ser implan
tados serviços permanentes (contendo ações médicas e sanitárias), municipalizados 
e controlados pelo Estado segundo uma hierarquia de complexidade tecnológica. A 
ação federal deveria ocorrer no sentido de normatizar as ações, racionalizar as ativi
dades e ajudar os municípios que ainda não tivessem condições de organizar seus 
próprios serviços. 

Pela primeira vez apareceu no País a discussão de um modelo tecno-assisten
cial baseado na integração das ações coletivas e individuais de saúde, cujo ponto de 
apoio seria constituído a partir de serviços básicos de saúde permanentes, ela
borados de acordo com um planejamento governamental. Pela primeira vez tam
bém levantou-se a questão da organização dos serviços médicos privados, amplian
do o conjunto de forças que se colocavam na arena política criada no campo da po
lítica social de saúde. 

A derrota destas propostas em 1964 abriu um outro capítulo que vingou na 
estruturação de um modelo centrado na assistência médica comercializada, que 
passava pelo setor previdenciário, sendo a Saúde Pública reduzida a um braço auxi
liar. Em realidade, promoveu-se uma completa separação entre o campo da assis
tência médica e o da saúde pública, com maciços investimentos no primeiro e o su
cateamento do segundo. Neste novo contexto, implementou-se um projeto pri
vatizante e medicalizante. Somente em algumas regiões renasceram experiências no 
campo da saúde pública que merecem alguma atenção, como o "campanhismo" 

3 LEAVELL, H. R. & CLARCK, E. G. Medicina Preventiva. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 1 9 6 7 . 



em nível federal e as ações médico-sanitárias em alguns estados, principalmente o 
de São Paulo, com o Secretário Leser, em 1968 e 1974. 

O período autoritário-militar caracterizou-se por uma grande centralização 
política, financeira e operacional de todo o sistema de saúde, através de repasse de 
verbas do setor público ao privado. Esta ampliação do poder de intervenção estatal 
permitiu um enorme crescimento do setor privado, provedor direto ou indireto de 
equipamentos e de serviços médicos, propiciando a mercantilização e o empresaria
mento da medicina numa escala nunca antes atingida. O crescimento do setor saú
de engendrado por este sistema foi, no entanto, descontrolado, desconsiderando os 
problemas coletivos e gerando grande desperdício de recursos. 

Seguindo recomendação da Organização Pan-americana da Saúde, as maio
res universidades brasileiras criaram, nesta época, os Departamentos de Medicina 
Preventiva e Social que, principalmente através do Centro Brasileiro de Estudos da 
Saúde ( C E B E S ) , desenvolveram um pensamento crítico e propostas alternativas sobre 
medicina e o modelo assistencial então vigentes. De um modo geral, este período 
caracterizou-se na área da saúde por um repensar de todo o sistema, tendo em vista 
o propósito de se estabelecer uma reforma sanitária que, adequada aos limites fi
nanceiros impostos pela crise econômica, efetivamente pudesse oferecer melhores 
condições de saúde à maioria da população. 

Em 1974, o Governo federal reorganizou a estrutura institucional do Ministé
rio da Previdência e Assistência Social, dando maior centralização de comando, apa
rando duplicações institucionais e funcionais, e viabilizando um maior controle so
bre sua estrutura orçamentária e padrão de gastos. Isto, porém, não se fez acompa
nhar de medidas que alterassem substancialmente o modelo privado prestador de 
serviços e que tocassem no chamado complexo médico-industrial. Ao contrário, a 
busca de extensão com baixo custo desembocou na consolidação de projetos como 
o da Pronta Ação no interior da assistência médica previdenciária que ampliaram a 
base financeira disponível para o setor privado. 

A instituição do Sistema Nacional de Saúde, em 1975, abriu efetivamente um 
novo espaço de atuação a partir da assistência médica individual e de medidas de 
alcance coletivo voltadas para as populações de baixa renda. Em 1976, a Secretaria 
Estadual de Saúde de São Paulo consolidou a formação de uma rede estadual/ mu
nicipal de Centros de Saúde estimulando vários municípios a começarem a construir 
a sua própria rede de serviços. 

A partir de 1977, quando se estendeu o atendimento de urgência a qualquer in
divíduo, previdenciário ou não, os chamados "estouros" orçamentários no sistema pre-
videnciário passaram a ocorrer com maior freqüência, acentuando a urgência de se im
primir uma maior racionalidade ao sistema de saúde. Vários planos provenientes do Go
verno federal ( P R E V - S A Ú D E , C O N A S P ) foram desenvolvidos neste período, propondo a 
descentralização do sistema de assistência médica através da criação de uma única 
"porta de entrada", integrando numa rede básica de serviços públicos de saúde a capa



cidade instalada já existente no I N A M P S , nos estados e nos municípios, entrando a 
rede privada apenas onde não existiam unidades estatais. 

A municipalização dos serviços de saúde passou a ser entendida como o úni
co meio que permitiria um controle democrático pela comunidade, em oposição à 
excessiva centralização do modelo anterior. Esperava-se que ela estimulasse o de
senvolvimento de uma medicina mais holística, que gravitasse em torno dos verda
deiros problemas de saúde de uma comunidade, além de prover uma melhor orga
nização do sistema, tornando o serviço de saúde menos oneroso. Previa-se também 
um maior controle sobre o setor privado (tanto conveniado, quanto contratado) e 
um maior investimento na rede pública. 

Este processo abriu a possibilidade de se vivenciar modelos tecnológicos e as
sistenciais alternativos baseados na medicina comunitária que, embora marcados 
pela lógica de extensão de cobertura e pelo baixo custo, foram experimentados com 
algum sucesso no interior das instituições públicas federais, estaduais e municipais.4 

O aprofundamento da crise econômico-financeira da Previdência Social pro
moveu um caráter menos pontual e mais definitivo às reformas, o que efetivamente 
ocorreu com as Ações Integradas de Saúde (AIS) em 1982, que produziu um deslo
camento relativo do dinheiro da Previdência para o setor público prestador de servi
ços de saúde, na esfera estadual e municipal. Este processo acentuou-se nas pers
pectivas que a "Nova República" trouxe para a arena política do setor, que foram 
expressas pela VIII Conferência Nacional de Saúde, pela estruturação do S U D S e 
pelo texto constitucional, aprovado pela Assembléia Nacional Constituinte, que le
vou à formação do SUS. Voltaremos a focalizar o SUS em tópico posterior neste 
mesmo capítulo. 

UMA BREVE HISTÓRIA DA HANSENÍASE 

A hanseníase, amplamente conhecida pela designação de "lepra", é uma 
doença muito antiga, mencionada por Hipócrates, mas que encontra na Bíblia, nos 
capítulos 13 e 14 do Levítico, a sua conotação repugnante e terrível. Esta condição 
de impureza e, portanto, de abominação, trouxe uma carga de preconceito que, 
juntamente com outras abominações mencionadas pelo Levítico, foram muito bem 
analisadas por Mary Douglas.5 Ε no interior deste contexto que se encontram, por 
exemplo, as interpretações de que a lepra foi introduzida na Europa pelos Hebreus 
após a diáspora.6 

4 SOMARRIBA, M. M . C . Community Health and Class Society: the health programm of norte de Minas, 

Brazil. Ph.D. Thesis, Sussex: University of Sussex, 1978. 

5 DOUCLAS, M. Purity and Danger. Harmondsworth: Penguin Books, 1966. 

6 SOUZA ARAÚJO, Η. C . História da Lepra no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional. 
1956. 



É evidente que grande parte do estigma gerado por esta doença deve-se mui
to mais ao preconceito do que à condição objetiva da doença, uma vez que a gran
de maioria dos indivíduos, ao serem contaminados, oferecem resistência imunológi
ca ao Mycobacterium leprae, o agente causador da doença. Waxier7 desenvolve esta 
tese, mostrando várias situações culturais com atitudes positiva ou negativamente 
carregadas em relação ao estigma na manifestação da hanseníase. 

Na Idade Média, a hanseníase manteve alta prevalência na Europa e no 
Oriente Médio. O Concilio de Lyon ocorrido no ano de 585 estabeleceu o isola
mento do doente da população sadia. Em alguns locais, esta medida foi bastante ri
gorosa e incluíam a realização de um ofício religioso em intenção do doente, seme
lhante ao ofício dos mortos, após o qual ele era excluído da comunidade, passando 
a residir em locais especialmente reservados para esse fim. O doente era ainda obri
gado a usar vestimentas características que o identificavam como tal e fazer soar 
uma sineta ou matraca para avisar os sadios de sua aproximação.8 

A partir do século XII, surgiram as primeiras ordens religiosas dedicadas a 
prestar cuidados aos doentes de hanseníase, com a criação de asilos que chegaram a 
cerca de dezenove mil no continente europeu.9 O declínio desta doença na Europa 
foi gradual, tendo se iniciado a partir do século XVII. Por volta de 1870, a doença já 
havia praticamente desaparecido em quase todos os países da Europa e a causa 
mais provável deste desaparecimento foi a melhoria das condições socioeconômi
cas.10 

Simultaneamente ao desaparecimento na Europa, a endemia persistia na Ásia 
e África, tendo sido introduzida no Novo Mundo a partir das conquistas espanholas 
e portuguesas e da importação de escravos africanos. Não há qualquer evidência 
que possa mostrar que a população indígena no continente padecia deste mal. No 
Brasil, os primeiros casos foram notificados em 1600, na cidade do Rio de Janeiro. 
As primeiras iniciativas do Governo Colonial só foram tomadas dois séculos depois, 
com a regulamentação do combate à doença, por ordem de D. João V. Entretanto, 
as ações de controle limitaram-se à construção de leprosários e a uma assistência 
precária aos doentes. 

Em fins do século XIX e começo do século XX, a hanseníase passou a ser alvo 
de maior atenção, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo. Vá
rias tentativas de tratamento da doença, realizadas principalmente no hospital, com 

7 WAXLER, Ν. E. Learning to be a Leper: a case study in the social construction of illness. In: MISHLER, Ε. 
G. (Ed.). Social contexts of health, illness & patient care. Cambridge University Press, 1981. 

8 Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Programas Especiais em Saúde Divisão Nacional de Der
matologia Sanitária. Controle da hanseníase: Uma proposta de integração ensino-serviço. Rio de Janei
ro: OMS/NUTES, 1989. 

9 Op. rir., 1989. 

10 Ver, a respeito, MacKEOWN, T. The role of medicine: dream, mirage or nemesis. London: The Nuffield 
Provincial Hospital Trust, 1976. 



uma população de incapacitados e pobres, ocorreram nesta época.11 Entre outras 
doenças infecciosas, a hanseníase serviu como um dos mais importantes pontos de 
referência para a grande polêmica sobre a unicausalidade ou multicausalidade das 
doenças em geral. A influência dos experimentos de Pasteur foi decisiva para que a 
idéia da unicausalidade, através de um agente patogênico externo (um microorga
nismo), fosse vitoriosa. Procurava-se nesta época um agente intermediário, um vetor, 
que explicasse o contágio da mesma forma que o mosquito da febre amarela. 

Muitos experimentos foram realizados em pacientes, com o uso de várias 
drogas, causando-lhes, em geral, muito mais danos que benefícios. A maior parte 
dessas tentativas partia do pressuposto de que todas as manifestações da doença, 
então conhecida apenas como lepra, que antes se confundia com muitas outras pa
tologias da pele, se unificaram a partir de um denominador comum: o bacilo especí
fico da doença, denominado Mycobacterium leprae (Μ. leprae). A cura passou a ser 
uma questão de encontrar uma substância que pudesse matar o bacilo. As tentativas 
foram preenchidas pela imaginação, muitas vezes delirante, de médicos obcecados 
com alguma forma de tratamento. Uma dessas tentativas foi a inoculação com o ba
cilo de outras doenças, como a erisipela; outra, a mordida de cobras venenosas. 
Num desses experimentos, o paciente foi submetido a uma mordida de cobra casca
vel. Embora ele tivesse morrido em 24 horas, o relato demonstra algum entusiasmo 
com a possibilidade de cura ser obtida através deste meio, uma vez que houve de
pressão notável dos tubérculos.12 

O óleo de chaulmoogra foi conhecido por muito tempo no Oriente como re
médio para a lepra e introduzido na Europa em meados do século XIX, e no Brasil 
poucas décadas após, no Hospital dos Lázaros, no Rio de Janeiro. Não demorou 
muito para que esse medicamento passasse a ser visto como tão específico para a le
pra como o salycilato para o reumatismo e a quinina para o paludismo. O tratamen
to consistia em uso interno e externo, provocando reações fortes nos pacientes, tais 
como gastralgia, vômitos e diarréia. Apesar de ter sido universalmente aceito como 
benéfico ao tratamento, não há nenhum indício de que realmente ele possa ter sido 
eficaz. Outra forma de tratamento era a eletrocauterização das lesões cutâneas. De 
um modo geral, os tratamentos disponíveis nesta época eram verdadeiras torturas 
para o paciente, além de totalmente inócuas para checar o desenvolvimento da 
doença. 

Em 1874, o médico e botânico norueguês Armauer Hansen demonstrou pelo 
simples exame a fresco, nas chamadas células leprosas de Virchow, encontráveis nos 
nódulos cutâneos da doença, a presença dos bastonetes agentes da infecção. Com a 
introdução do conceito de microorganismo e de contágio, os hospitais passaram a 

11 SOUZA ARAÚJO, H . C . História da lepra no Brasil. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 
1 9 5 6 . 

1 2 SOUZA ARAÚJO, H . C . Op. cit., 1 9 5 6 . 



ser considerados inadequados para o tratamento da hanseníase e os doentes, mais 
do que em épocas anteriores, uma ameaça social. Nas primeiras décadas deste sé
culo tem início, no interior do processo de higienização da sociedade, a luta contra 
a hanseníase, através do confinamento compulsório dos doentes em leprosários. A 
noção de contágio foi reforçada pelo imperativo, pela primeira vez colocado, de se 
formar um povo, uma raça forte e sadia. 

A primeira parte desta luta refere-se a desacreditar os que ainda advogavam o 
caráter hereditário e não contagioso da hanseníase. Sob o ponto de vista de que o 
doente passou a ser considerado como a única fonte de propagação da moléstia, 
para a profilaxia desta doença, passou a ser necessário o controle do doente. A idéia 
de confinar todos os leprosos numa ilha foi logo patrocinada por Oswaldo Cruz e 
outros médicos ilustres tais como os paulistas Ulysses Paranhos, Alberto Seabra e 
Adolpho Lindenberg, uma posição vitoriosa no VI Congresso Brasileiro de Medicina 
e Cirurgia, realizado em São Paulo em 1907. Este Congresso também advogava a 
necessidade de desinfecção domiciliar das cidades na luta contra todas as doenças 
infecciosas, numa suposição de que haveria um vetor intermediário no processo de 
contaminação. 

Esta medida tinha como suporte a idéia de que o confinamento de indivíduos 
portadores de doenças infecciosas traria necessariamente a erradicação da doença. 
Medidas semelhantes estavam sendo postas em prática pelo governo norte-america
no em seu próprio território, principalmente em estados do sul do país, nas ilhas do 
Havaí e nos territórios sob seu controle, como as Filipinas. Na Índia, país de alta en
demicidade, esta forma de tratamento se impunha sob o patrocínio britânico. 

No Brasil, Emílio Ribas, Oswaldo Cruz e Alfredo da Matta foram os principais 
nomes que, ao denunciar o descaso do combate à endemia pelas autoridades sani
tárias, trouxeram o reconhecimento do problema e medidas legais para implementar 
o isolamento compulsório dos doentes. As ações de controle de então priorizavam a 
construção de leprosários em todos os estados endêmicos, o censo e o tratamento 
pelo óleo de chaulmoogra. 

Em 15 de setembro de 1920, com a criação do Departamento Nacional de 
Saúde Pública pelo Decreto nº 14, foi instituída a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e 
Doenças Venéreas. As seguintes medidas foram implementadas pela lei: 

• notificação compulsória e levantamento do censo de leprosos; 
• fundação de asilos-colônias, nos quais seriam confinados os leprosos po

bres; 
• isolamento domiciliar aos que se sujeitassem à vigilância médica e tivessem 

os recursos suficientes para a eficaz aplicação dos preceitos de higiene; 
• vigilância sanitária dos comunicantes e suspeitos de lepra; 
• isolamento pronto dos recém-nascidos, filhos de leprosos, para local 

convenientemente adaptado e onde seriam criados livres das fontes 
de contágio; 



• proibição da importação de casos de lepra do estrangeiro; 

• notificação de mudanças de residência de leprosos e de sua família; 

• desinfecção pessoal dos doentes, dos seus cômodos, roupas e de todos os 

objetos de uso; as suas excreções deveriam ser recebidas em vasos cober

tos contendo uma solução desinfetante e levadas ao esgoto; 

• rigoroso asseio das casas ocupadas por doentes e de suas dependências; 

• proibição ao doente de lepra de exercer profissões ou atividades que pu

dessem ser perigosas à coletividade ou exercer qualquer profissão que o 

colocasse em contato direto com pessoas; como também ser ama-de-leite, 

freqüentar igrejas, teatros e casas de divertimentos ou lugares públicos 

como jardins e viajar em veículos sem o prévio consentimento da autorida

de competente. 

Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram os que adotaram mais 

consistentemente essas diretrizes, com um número significativo de colônias e de 

doentes confinados. Em São Paulo, havia um hospital colônia central de Santo Ânge

lo e quatro outros regionais, além de asilos em vários dos municípios. As iniciativas 

partiam quase sempre da associação entre o estado, o município e as Santas Casas 

de Misericórdia. Alguns prefeitos destinavam uma percentagem significativa de ver

bas públicas para uso específico na profilaxia da lepra. O leprosário de Pirapitinguí, 

por exemplo, resultou da associação entre as prefeituras de Campinas, Jundiaí e So

rocaba. Via de regra, o Governo do estado passava a destinar uma verba anual para 

iniciativas desse tipo. O leprosário-modelo de Santo Ângelo, próximo a Mogi das 

Cruzes, com capacidade para abrigar 800 doentes, foi construído por um consórcio 

entre o estado, a Santa Casa e donativos particulares. O trabalho de ítalo Tronca 

mencionado anteriormente transmite muito bem, em fortes imagens de vídeo, o 

ambiente degradante e desumano desses asilos. 

As dificuldades de implementação das medidas profiláticas da lepra foram 

consideráveis, tendo em vista, principalmente, a limitação de recursos e as caracte

rísticas próprias da hanseníase, cujos sintomas podem ser facilmente camuflados por 

um longo período da manifestação da doença. Os pacientes, em geral, resistiam o 

quanto podiam e só aqueles cujos sinais eram muito evidentes sucumbiam às pro

postas médicas. 

A década compreendida entre 1921 e 1930 via a solução do problema como 

uma questão muito mais difícil do que parecia na década anterior. As experiências 

de confinamento na India, no Havaí e, principalmente, nas Filipinas, fracassaram 

diante das medidas "draconianas" implementadas. O sistema adotado nas Filipinas 

era o de regime violento; os médicos, acompanhados de policiais, praticavam raids 

no interior da ilha para caçar os leprosos que encontravam, para depois confiná-los 

em alguma outra ilha do arquipélago. Um número superior a quinze mil doentes fo

ram assim isolados num período de 19 anos. A mortandade entre eles foi da ordem 

de 60%, neste período. 



Após 15 anos desse tipo de tentativa, percebia-se que a freqüência da hanse
níase não se reduzia nos países que a implementaram. Em vista disso, medidas vio
lentas foram pouco a pouco abolidas, adotando-se medidas mais brandas como o 
isolamento domiciliar, no caso do paciente provar competência de absorver medi
das adequadas de higiene. 

Na Academia Brasileira de Medicina, o problema da hanseníase foi empol
gante naquela década, principalmente nas sessões de 1926, com a polêmica entre 
Belisário Pena - que defendia iniciativas radicais, assentadas nas idéias e nas medi
das que Oswaldo Cruz desenvolveu no começo do século - e Eduardo Rabello, de
fensor de providências muito mais brandas, onde o controle principal seria através 
do isolamento domiciliar. 

A proposta de Eduardo Rabello foi vitoriosa porque já se tinha alguma expe
riência das dificuldades de implementar um confinamento absoluto. Os recursos ne
cessários iriam muito além da vontade política dos governos e das possibilidades do 
País, sem que houvesse garantia alguma de sucesso, nem que fosse mobilizado todo 
o exército nacional para executar as medidas necessárias. Ε evidente também que 
nenhum estado haveria de querer ceder um município para tal fim, um fenômeno 
que efetivamente ocorreu nos Estados Unidos e que só foi solucionado após 10 anos 
de negociações com o Estado de Louiziana, onde se estabeleceu um grande leprosá
rio. 

Um outro fator que contribuiu para promover medidas mais brandas no con
trole da hanseníase foi a diminuição considerável do impacto da idéia do contágio e 
desenvolvimento da doença. A idéia da predisposição genética, ridicularizada na 
década anterior, voltou a ser considerada como um fator importante no desenvolvi
mento da doença. O não-desenvolvimento de uma cultura do bacilo da hanseníase 
em algum animal, por outro lado, impedia a produção de uma vacina e de um me
dicamento eficaz. Com isso, pacientes que estariam dispostos ao tratamento, se ti
vessem alguma perspectiva de cura, não se conformavam com um confinamento 
perpétuo. 

O isolamento dos pacientes foi uma iniciativa que não se revelou capaz de 
controlar a endemia e contribuiu muito para aumentar o medo e o estigma associa
dos à doença. Falsos conceitos sobre a sua transmissibilidade ainda hoje promovem 
rejeição pela sociedade e até mesmo por profissionais da saúde. Promovendo o 
medo e mesmo o pânico, estimulando indivíduos a fugirem antes ou depois de se
rem denunciados à polícia sanitária, a busca ativa de casos revelou-se uma política 
pública que não trouxe resultados positivos. 

O indivíduo era segregado de seu meio familiar, levado a uma colônia, proi
bido de desenvolver qualquer contato com qualquer indivíduo de fora e submetido 
a um tratamento médico doloroso e comprovadamente inútil. As visitas eram reali
zadas sob um controle estrito no qual se evitava o contato; a simples aproximação 
do visitante o obrigava a um processo de fumigação esterilizante. Os filhos de pa



cientes confinados eram imediatamente retirados do convívio com os pais e interna
dos em orfanatos especiais. O rigor aplicado no confinamento no Estado de São 
Paulo foi em geral muito mais estrito do que em outros estados do Brasil. 

Os asilos funcionavam a partir de parâmetros europeus e norte-americanos, 
ou seja, eram isolados da comunidade, recebiam desta ajuda e promoviam a sua 
própria vida social. As casas eram individuais ou coletivas, onde residiam dois ou 
mais pacientes. Os que se casavam procuravam ter a sua própria residência. Havia 
igreja, clubes, oficinas de móveis e de outros tipos de trabalho, beneficiadoras de 
café ou arroz, abatedoras de animais e outras instituições sociais e econômicas. Pro
moviam-se festas, bailes e atividades esportivas. 

A partir dos anos 30, a Inspetoria da Profilaxia da Lepra perdeu a sua força 
após o período de regulamentações e definições de metas. Não houve sustentação 
política para as suas propostas e o serviço, sem atingir suas finalidades, burocratizou-
se como tantos outros criados com a melhor das intenções. As ações um pouco mais 
efetivas vieram dos estados economicamente mais ricos, com um reduzido apoio fe
deral. 

Após a segunda metade deste século, com a criação da Campanha Nacional 
do Controle da Hanseníase, ocorreu uma mudança fundamental na abordagem des
te problema a partir do surgimento da sulfona, um antibiótico que não produz mui
tos efeitos colaterais, ao mesmo tempo em que permite a cura da doença, embora o 
tratamento seja quase sempre prolongado. Com a nova tecnologia, a erradicação da 
endemia passou a ser vista como um empreendimento que combinava a perspectiva 
da saúde pública com a clínica. O dermatologista sanitário, funcionário público em 
tempo integral, surgiu nesta época, com esta postura. Criou-se com isso, no Brasil, 
uma forte Escola de Lepra, que realizou pesquisas pioneiras nesta área médica. 

Nem todos os doentes eram internados, mas a lógica da internação persistia 
porque havia hospitais especializados e grupos com interesses nítidos na manuten
ção desse esquema: os dermatologistas sanitários e os doentes. Nesta época, o 
doente havia recebido privilégio que o tornava uma espécie de funcionário público 
pelo simples fato de ser doente. Alguns dos hospitais especializados pagavam para 
cada um deles, além de casa e comida, um salário mensal. 

O sistema hospitalar já não era de confinamento, de reclusão absoluta. Era 
um sistema misto, de colônia, com um hospital no centro e moradias ao redor. Uma 
vez entrando nesta colônia, o doente não conseguia mais sair. Mesmo que curado 
parasitológica e clinicamente, culturalmente ele não conseguia mais se reinserir na 
sociedade e continuava doente para sempre. 

A partir da reconstrução do Ministério da Saúde, em 1974, o poder técnico 
foi colocado no comando como parte de um projeto autoritário. Foi nesta ocasião 
que surgiu, no interior da concepção da medicina preventiva e da medicina comu
nitária, importada da John Hopkins University, a figura do sanitarista moderno. Com 
ele surge uma nova lógica de extensão de cobertura (inclusive para os não doentes), 



de hierarquização de serviços de saúde e de interesse voltado à comunidade. Neste 

contexto, teve início a política de tratamento ambulatorial da hanseníase. 

O Estado monopolista planificador assume a coordenação da reprodução so

cial e se debruça sobre a sociedade como um todo. Pela primeira vez começa a se 

pensar em termos de custo-benefício das ações de extensão do poder público, do 

sistema de saúde. O eixo da medicina preventiva não se encontra mais na racionali

dade científica como no tempo dos "jovens turcos", mas na racionalidade gerencial. 

Os sanitaristas passaram a se formar não só como técnicos de saúde pública, mas 

como gerentes de unidades inseridas numa rede de serviços de saúde. 

Neste período, o Brasil teve a iniciativa pioneira de substituir oficialmente o 

termo lepra por hanseníase. Essa medida, cujo propósito foi minimizar a importância 

do problema, tem contribuído para diminuir o preconceito e o estigma que envol

vem a doença. Trata-se, no entanto, de uma medida parcial que, por si só, tem um 

alcance limitado se não for acompanhada por campanhas educativas e por medidas 

de controle que exigem muito mais recursos financeiros do que têm sido disponí

veis. 

A partir da década de 80, a política de saúde voltou-se no sentido de real

mente desativar os asilos e promover a integração do paciente à sua família. Este es

forço, no entanto, deparou-se com uma dificuldade inesperada: a resistência dos 

doentes em deixar o asilo. Após um longo confinamento, muitos deles mostraram-se 

totalmente desadaptados ao convívio familiar e social e tiveram que continuar nos 

asilos, em processo de desativação gradativa. Atualmente, ainda existem cerca de 

mil e quinhentos asilados no Estado de São Paulo, e há um projeto para concentrá-

los no asilo de Pirapitinguí. 

A partir de 1985, com muito atraso, pôde o Ministério da Saúde tomar algu

mas iniciativas no sentido de adequar o programa da hanseníase com o recomenda

do pela Organização Mundial da Saúde. Os hospitais-colônia foram reestruturados e 

a poliquimioterapia (PQT), que consiste no acréscimo de dois outros antibióticos, 

iniciada em função da resistência do agente etiológico à sulfona. 

Com a PQT, a lógica classificatória da doença e as formas de tratamento mu

daram completamente. A questão de saber se a forma da doença era tuberculóide 

ou virchoviana passou a ser irrelevante, ponto este contestado pelos dermatologistas 

sanitários tradicionais. As unidades especializadas em hanseníase transformaram-se 

em sobrevivências anacrônicas, tendo em vista que qualquer unidade e qualquer 

médico deveria ter condições de lidar com a hanseníase. Este ponto, embora ampla

mente reconhecido pelos sanitaristas, ainda permanece por se fazer, uma vez que o 

tratamento da hanseníase ainda se encontra confinado em unidades especializadas. 

A falta de treinamento e preparo dos médicos em diagnosticar e tratar esta moléstia 

é o principal obstáculo que impede a descentralização do tratamento da hanseníase 

pela rede pública de serviços de saúde. 




