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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo entender o papel desenvolvido pelo Departamento 

de Profilaxia da Lepra, criado em 1935 e extinto em 1967 e que foi o responsável pela 

política de isolamento praticada na rede de cinco asilos-colônias paulistas e pelas práticas 

ocorridas ao longo desses anos.  Durante esse período os portadores de hanseníase 

perderam não somente a sua individualidade e o seu direito de ir e vir, mas também o 

convívio em sociedade e as transformações que nela aconteciam. Embora houvesse, a 

partir de 1962, um decreto que determinava o fim desta prática para com os portadores 

do mal de Hansen, o estado de São Paulo a manteria até 1967, quando da reestruturação 

da Secretaria de Saúde paulista. A data inicial da periodização contempla as primeiras 

ideias sobre a isolamento dos pacientes e a construção do asilos-colônias, até o impacto 

destas mudanças na reforma de 1969 imposta pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado 

de São Paulo.  

 

 

Palavras chave: Lepra. Saúde Pública. Hanseníase, exclusão social, Departamento de 

Profilaxia da Lepra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research aims to understand the role played by the Department of Leprosy 

Prophylaxis, created in 1935 and extinguished in 1967 and which was responsible for the 

policy of isolation practiced in the network of five asylum-colonies in São Paulo and for 

the practices that occurred during those years. During this period, people with leprosy lost 

not only their individuality and their right to come and go, but also the society and the 

transformations that took place in it. Although there was a decree from 1962 that 

determined the end of this practice with Hansen's disease patients, the state of São Paulo 

would maintain it until 1967, when the São Paulo Health Secretariat was restructured. 

The initial date of the periodization contemplates the first ideas about the isolation of the 

patients and the construction of the asylum-colonies, until the impact of these changes in 

the reform of 1969 imposed by the State Secretariat of Health of the State of São Paulo. 

 

Keywords: Leprosy. Public health. Hanseniase, social exclusion, Department of Leprosy 

Prophylaxis  
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INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa visa empreender uma análise sobre as políticas públicas de 

saúde para o controle da hanseníase, desenvolvidas e implementadas no Estado de São 

Paulo nos anos de 1930 a 1969. 

Para tanto, tomamos como fonte a documentação produzida e acumulada pelo 

Departamento de Profilaxia da Lepra e a documentação do Serviço Sanitário do Estado 

de São Paulo que refletem as ações médicas e estruturais para o controle da doença.  

Essa documentação é composta por boletins, relatórios anuais, álbuns 

fotográficos, boletins epidemiológicos, revistas, cartazes, cartilhas e folhetos e 

organogramas, anais de congressos nacionais e internacionais, legislação, recortes de 

jornais, revistas, além da bibliografia especifica sobre o tema. Esse montante corresponde 

a aproximadamente 60 caixas de arquivo com documentação sobre o tema.  

Assim sendo, buscaremos compreende o papel desempenhado pelo Departamento 

de Profilaxia da Lepra e quais eram os interesses políticos e sociais que envolviam o 

isolamento compulsório no estado de São Paulo.  

A nova legislação sanitária criada em 1891 e estruturada em 1892 pela Lei n. 43 

de 18 de julho de 1892 modificou o cenário republicano nas questões de saúde e 

saneamento, com a regulamentação sobre produtos e pessoas e com a gestação de um 

ambiente favorável para o crescimento profissional e fundação de novas instituições de 

saúde1. Seu estabelecimento como órgão regulador da saúde pública no Estado de São 

Paulo esteve atrelado à diversos eventos e personalidades que se destacaram, tanto na 

esfera política, como em um contexto mais técnico, voltado para a prevenção e o controle 

dos problemas de saúde daquela época, especialmente das epidemias. 

A nova legislação sanitária de 1892 no Estado de São Paulo emergiu em meio a 

um Brasil que passava por mudanças significativas em questões políticas, econômicas, 

sociais e culturais. O país apresentava o café como principal produto agrícola, cuja 

produção e comercialização, no período da Primeira República, elevaram-se 

consideravelmente, o que contribuiu para fortalecer a elite rural e o comércio. Além disso, 

a mão-de-obra do imigrante era atraída para o Brasil em virtude das péssimas condições 

                                                 
1  Em 1892 foram criados em São Paulo os laboratórios bacteriológico, vacinogênico e de análises clínicas 

e farmacêuticas. Ampliados logo depois, transformaram-se, respectivamente, nos institutos Butantan, 

Biológico e Bacteriológico (mais tarde demonizado Adolf Lutz). Mais tarde, em 1903, foi inaugurado o 

Instituto Pasteur (Bertolli Filho, 1996:17). 
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econômicas enfrentadas pela Europa por conta da Primeira Guerra Mundial. As cidades 

de São Paulo, Santos e Campinas foram alvos de ações de saneamento, que visavam 

garantir a saúde dos imigrantes e consequentemente a economia do café. Nestas 

condições, interesses políticos, econômicos e sociais misturavam-se aos problemas de 

saúde pública após a implantação do Serviço Sanitário em 1891. 

Sendo assim, os serviços sanitários paulistas desenvolveram-se de um lado, 

respondendo às demandas da economia cafeeira no tocante às condições de saúde da mão-

de-obra imigrante e nacional, de outro, conjugando-se à problematização do comércio 

internacional do café2.  

 

[...] os trechos saneados ir-se-ão constituindo em oásis purificados; o número desses oásis 

crescerá pela persistência da obra: e no correr de alguns anos o oásis será todo S. Paulo. E será um dia 

o Brasil inteiro [...] (Lobato, 1956, p. 302) 

 

Tendo em vista que o doente era visto como a única fonte propagadora do mal no 

que concerne à lepra, a medicina passou a considerar o internamento compulsório como 

a única forma de profilaxia da hanseníase. 

 

 A ideia 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, Adolpho Lindemberg, 

uma posição vitoriosa no VI Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado em São Paulo em 

1907 (Queiroz e Puntel, 1997, p.32). 

  

A partir do século XX, esta doença começou a ser vista como uma enfermidade 

merecedora de maior atenção médico-social, de conhecimentos científicos e de medidas 

de contenção e mostrando-nos como essa maior atenção aliada ao imaginário popular 

foram capazes de afetar milhares de indivíduos, que por terem contraído uma doença 

contagiosa, estiveram sujeitos às normas estabelecidas para o bem da saúde pública e para 

o progresso da cidade. 

O código sanitário de 1918 demonstra a preocupação com a profilaxia das doenças 

transmissíveis como a lepra, prevendo: a notificação compulsória das doenças, o 

isolamento de seus portadores, a desinfecção das casas e a vigilância médica da cidade.  

                                                 
2 HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento. As bases da política de saúde pública no Brasil. Editora 

Hucitec. São Paulo, 2006. 
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Com relação ao isolamento, o código previa que o mesmo ocorresse no domicílio 

do doente, observadas as condições de higiene e os recursos necessários para se manter o 

doente em casa ou no Hospital de Isolamento3 da capital.  

Mas com o crescimento da doença e as ideias isolacionistas, o estado de São Paulo 

procurou isolar seus portadores como forma de profilaxia. A política de profilaxia da lepra 

foi implementada a partir do Decreto n. 16.300 de 31 de dezembro de 1923, que 

determinou o isolamento das pessoas com hanseníase em sanatórios, asilos, hospitais e 

colônias agrícolas. E segundo o parágrafo 1º do artigo 139 do Decreto, as colônias 

poderiam ser equipadas com hospitais, creches, orfanatos e asilos para os incapazes, 

formando “vilas de leprosos”. 

A partir da década de 30, o modelo de segregação ganhou força no Brasil e foram 

editados diversos atos normativos referentes ao controle da doença.  

O estado de São Paulo criou uma rede de cinco asilos-colônia para receber os 

doentes, localizados nas cidades de Casa Branca (Cocais), Guarulhos (Padre Bento), 

Bauru (Aimorés), Mogi das Cruzes (Santo Ângelo) e Itu (Pirapitingui), sob a 

administração do Departamento de Profilaxia da Lepra, com sede na cidade de São Paulo. 

Esta estrutura serviu de referência para outros estados e ficou conhecida como “modelo 

paulista”, que consistia na sistematização de três procedimentos: o aviso compulsório no 

caso de contagio de doenças infectocontagiosas; a internação compulsória dos doentes e 

o encaminhamento de seus filhos (doentes ou não) aos chamados preventórios. Estes 

locais de isolamento foram projetados para que os pacientes pudessem produzir recursos 

para se manter, inclusive, gerando lucros. Os espaços eram divididos em zonas: sã, 

intermediaria e doente.  

O isolamento compulsório foi proibido a partir de 19624, mas a política de 

internação compulsória existiu, oficialmente, em São Paulo até 1967. No entanto, mesmo 

com as portas dos asilos abertas, muitos doentes continuaram morando nas colônias do 

estado. Os moradores que sobreviveram nestes locais são pessoas que, na maioria das 

vezes, perderam suas referências familiares, sendo que a vida fora da instituição teria sido 

muito mais perversa, na medida que o estigma da doença era responsável pela rejeição e 

exclusão desses doentes. 

                                                 
3 Atual instituto de Infectologia Emílio Ribas. 
4 DECRETO Nº 968, de 7 de maio de 1962 - Baixa Normas Técnicas Especiais para o Combate à Lepra no 

País e dá outras providências. 
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A partir de 1976, foi dado um novo passo rumo ao fim desse modelo de 

segregação, com a publicação da Portaria do Ministério da Saúde nº 165 de 19765, que 

garantiu o oferecimento, por parte do Estado, de mecanismos para diagnóstico e 

tratamento em serviços públicos de saúde e não mais em leprosários.  

       No contexto de reconhecimento das violações geradas pela internação 

compulsória, surge a Lei nº 11.520 de 20076 que permite a indenização aos atingidos pela 

doença e internados compulsoriamente.  

Além da relevância social, considerando que o Brasil é ainda hoje, o segundo pais 

em incidência de hanseníase no mundo, atrás apenas da Índia, há, sem dúvida, a 

pertinência de uma produção historiográfica sobre o tema. Os primeiros estudos sobre a 

doença no pais foram desenvolvidos por médicos, o leprologista Heráclides Cesar de 

Souza Araújo e Flávio Maurano, cuja preocupação voltava-se para o registro de uma 

história da medicina e da saúde. Tratava-se de um registro das atividades nos hospitais e 

nos então asilos colônias. Havia também a preocupação em relatar os avanços nas 

pesquisas e possíveis tratamentos, na primeira metade do século XX. Era, portanto, um 

registro das atividades no âmbito institucional, que raramente abordava as relações e 

vínculos estabelecidos pelos pacientes. O que mais tarde serão abordados por novos 

autores que falam sobre o tema. 

Para ampliar as discussões e a visibilidade deste tema, alguns trabalhos têm sido 

produzidos na área de História. Um dos pioneiros foi a tese de Yara Nogueira Monteiro 

que, em suas palavras, busca reconstituir o mundo do hanseniano e mostrar seus vínculos 

com a tradição milenar preservada nas sociedades contemporâneas.7 Outros dois 

trabalhos em especial abordam os preventórios8, lugar destinado a receber os filhos dos 

doentes, muitos deles vítimas de maus tratos, separados de seus pais e dados para adoção 

de maneira irregular9. Embora a abordagem esteja relacionada às práticas presentes nestas 

                                                 
5 Portaria do Ministério da Saúde nº 165, de 14/05/1976, que garantiu o oferecimento, por parte do Estado, 

de mecanismos para diagnóstico e tratamento adequados em serviços públicos de saúde.  
6 Lei nº 11.520/2007 considera para fins de concessão da indenização a data de isolamento até 31 de 

dezembro de 1986.  
7 Yara Nogueira Monteiro. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo. 

USP. 1995.  
8 Respectivamente: Silva, C.C. dos S. Crianças Indesejadas: estigma e exclusão dos filhos sadios dos 

portadores de hanseníase no Preventório Santa Teresinha (1930-1967). 2009. Dissertação de mestrado. USP 

e GOMIDE. L.R.S. Órfãos de pais vivos: a lepra e as instituições preventoriais no Brasil – estigmas, 

preconceitos e segregação. 1991. Dissertação de metrado. USP.  

 
9 Em 2010, a entidade Movimento pela Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN), 

organizou uma comissão para reaproximar filhos separados de seus familiares durante o regime de 

internação compulsória. Para isso, foi criado um cadastro nacional para localizar estas pessoas, além de 
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instituições, estes trabalhos não contemplam diretamente uma prática destas pessoas e 

sim, das instituições com relação a elas e a seus filhos. Outro trabalho interessante é da 

pesquisadora Carla Lisboa Porto que vai discutir o funcionamento do Departamento de 

Profilaxia da Lepra durante a sua existência e vai dar um enfoque maior para o seu objeto 

de estudo que é o Asilo Colônia Aymorés.10 

 Em Contrapontos da história da hanseníase no Brasil: cenários de estigma e 

confinamento11, os autores têm como foco, “as múltiplas formas da história institucional 

e da ‘cultura de reclusão’ dos hansenianos”. O texto apresenta diversos cenários, onde 

são expostas a deterioração das identidades dos indivíduos, a exclusão social decorrente 

deste desmantelamento, e ainda, as políticas de confinamento nos estados do Maranhão e 

de São Paulo. O trabalho de Ivan Ducatti, por sua vez, aborda o discurso científico como 

mecanismo de legitimação para a profilaxia adotada para com os doentes, durante o 

Estado Novo. Estas ações, segundo o autor, articulam-se em torno da necessidade de 

organizar a sociedade diante de um contexto de mudanças sociais e estruturais vividas 

naquele momento.12 

Há também uma produção crescente sobre história das doenças que, apesar de 

tema transversal ao desta pesquisa, possibilita uma interface entre pesquisadores de 

diversas áreas, ajudando a problematizar a doença como fenômeno social.13 Alguns 

exemplos são os textos organizados por Gilberto Hochman e Diego Armus14, ou os três 

volumes de Uma História Brasileira das doenças, organizados por Dilene R. do 

Nascimento, Diana Maul de Carvalho e Rita de Cássia Marques. Com estas aproximações 

e reflexões, o doente passa a ocupar, gradativamente, novos espaços como sujeito social, 

constituindo novas narrativas sobre o tema. Nesta direção, estão alguns trabalhos, que 

                                                 
buscar mecanismos para obter não só a reparação de danos, mas também uma indenização da União com 

relação a estas famílias, devido à alienação parental, causada pelas políticas públicas de internação 

compulsória adotadas. Para mais detalhes, ver: http://www.morhan.org.br/. 
10  PORTO, Carla Lisboa. De asilo colônia a sanatório Aymorés: suas representações e sociabilidades 

(1945-1974). Unesp. 2016. 
11 SANTOS, L. A. de C.; FARIA, L.; MENEZES, R. F. Contrapontos da história da hanseníase no Brasil: 

cenários de estigma e confinamento. Revista Brasileira Estudos de População, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 

167/190, 2008. 
12 DUCATI, I. Discurso Científico e legitimação política: hanseniase e isolamento compulsório (Brasil, 

século XX). Projeto História. São Paulo, n. 34, p. 303-315, 2007. 
13 A partir destas aproximações, iniciadas com a participação em algumas das atividades propostas pelo 

grupo durante a ANPUH de 2011, foi possível alicerçar novas possibilidades de pesquisa e reflexão que 

contemplem também o doente como sujeito social. 
14 HOCMAN, G.; ARMUS, D. Cuidar, controlar, curar: ensaios históricos sobre saúde e doença na 

América Latina e Caribe. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. 568 p. (Coleção História e Saúde). 
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abordam as memórias15 de pessoas que viveram esta exclusão, como o livro Hanseníase: 

a voz dos que sofreram o isolamento compulsório16.  

Não se pode perder de vista que a construção destas narrativas contém em si, não 

só aspectos sobre sua época de produção, mas são também formas de expressão sobre um 

modo de ver o mundo, organizar ideias, valores e crenças que também fazem do discurso 

uma prática social de um grupo específico. 

Levando-se em consideração a bibliografia acima, constatamos as transformações 

da História desde pelo menos as primeiras décadas do século XX, com a Escola dos 

Annales, tendência que proporcionou um significativo processo de ampliação do campo 

de atuação do historiador. Essa abertura de horizontes alargou a gama de objetos a serem 

estudados, bem como o conjunto de fontes passíveis de serem analisadas pelo historiador. 

A forma de se escrever e pensar a História foi submetida a raciocínios críticos que 

buscaram despojá-la de uma concepção meramente descritiva, com uma temporalidade 

linear, estática, onde somente os “grandes homens” e seus “grandes feitos” tinham o 

direito de aparecer nos registros do passado e de serem lembrados pelo historiador. Em 

busca de novas perspectivas para a construção da História, as escolas historiográficas 

foram incorporando preocupações e olhares que pudessem evidenciar suas relações com 

a sociedade, buscando compreender o passado de acordo com suas especificidades, dentro 

de um determinado contexto histórico. Forjava-se assim um compromisso de apreender 

o objeto de estudo em meio aos seus descompassos, conflitos e temporalidades diversas 

às quais estava submetido.  

Para o estudioso alemão Walter Benjamin, ao se enveredar no campo da pesquisa 

histórica, o historiador deverá estar consciente do “porquê” da sua escolha para que possa 

futuramente saber “como” essa pesquisa será produzida. Cremos ser importante salientar 

isso, pois a forma de se escrever uma história está intimamente ligada ao grupo social 

com o qual estabelecemos nossa “empatia” como bem alerta Benjamin, quando do 

questionamento sobre com “quem o investigador historicista estabelece uma relação de 

empatia. A resposta é inequívoca: com o vencedor”. 17 

                                                 
15 CASTRO, S. M. S. de; WATANABE, H.A.W. Isolamento compulsório de portadores de hanseníase: 

memórias de idosos. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v.16, n. 2, p. 449-487, 2009. 
16 NASCIMENTO, D. R. do; MARQUES, V. R. B (Orgs.). Hanseníase: a voz dos que sofreram o 

isolamento compulsório. Curitiba: Ed. UFPR, 2011. 303 p. 
17 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de história” In: Magia e técnica, arte e política (Obras Escolhidas 

v. I). Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. 7ª Ed. São Paulo: Brasiliense. 1994. p. 225. 
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Buscando evitar a empatia com os vencedores e procurando sempre “considerar 

sua tarefa escovar a história a contrapelo”18, o historiador compromissado com a sua 

função social se voltará de forma atenta para o passado “(...) convencido de que também 

os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cansado 

de vencer. ”. 

Nesse sentido, imbuídos dos pressupostos externados por Walter Benjamin, nos 

propomos a compreender e explorar nosso objeto de análise com o olhar atento “através 

de uma perspectiva que identifique as práticas sanitárias como sendo práticas sociais, que 

expressam e constituem o conjunto das relações sociais a que estão historicamente 

articuladas”19.  

 Enquanto práticas sociais, as formulações que desencadeiam a gestação das 

políticas públicas de saúde se respaldam em determinados valores e visões de mundo 

confessadas pelo grupo que assume a dianteira do poder público municipal e estadual. 

Assim, para entendermos o porquê do desenvolvimento dessas ações no campo sanitário 

precisamos entender o contexto histórico no qual esse grupo social está inserido. 

 Já dizia Marc Bloch que o objeto da história é o estudo das atividades dos homens 

no tempo e em um determinado espaço; homens esses que se constituem a partir das 

especificidades contidas em suas vivências e experiências, logo, ‘homens do seu tempo’.  

Cabe ao historiador se debruçar sobre esse determinado contexto histórico para apreender 

em suas minúcias um pouco daquela realidade.  

Como tem insistido o historiador italiano Carlo Ginzburg, há um “princípio de 

realidade” que deve ser inseparável da pesquisa histórica e da sua escrita20. Ao fazer essa 

afirmação, Ginzburg não quer dizer que haja um pressuposto positivista ou neo-positivista 

no desenvolvimento da história. O que o autor pretende deixar claro é que as próprias 

fontes – entendidas, evidentemente, não em seu sentido restrito – são critério de definição 

de limites para uma interpretação. Ou seja, é possível indicar que algumas dessas análises 

                                                 
18 BENJAMIN, Walter.  Obras Escolhidas: Magia e Técnica, Arte e Política.  São Paulo: Brasiliense, 1993. 

p. 225. 
19 MERHY, E.E. A Saúde Pública como política. São Paulo 1920 – 1948. Os movimentos sanitários, os 

modelos tecno-assistenciais e a formação das políticas governamentais. São Paulo: Hucitec, 1992. p.15. 
20 GINZBURG, Carlo. “Unus testis – O extermínio dos judeus e o princípio de realidade”, In: O fio e os 

rastros: verdadeiro, falso, fictício. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: 

Companhia das Letras. 2007.  p. 226 e ss. 
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são mais verdadeiras que outras, pois se aproximam mais da realidade que se busca 

descortinar. 

Ao refletir sobre a história da lepra, não podemos deixar de nos referir à Michel 

Foucault que inovou nas análises sobre as doenças, demonstrando a ingerência do poder 

sobre o corpo. Ele destaca o corpo como expressão de poderes e de saberes que se 

articulam estrategicamente na história da sociedade ocidental. O corpo é, 

simultaneamente, agente e peça dentro de um jogo de forças presente em toda a rede 

social, que o torna depositário de marcas e de sinais que nele se inscrevem nesses embates, 

os quais, por sua vez, têm na corporeidade seu “campo de prova”.21 

Pretendo analisar no capítulo 1: O Serviço Sanitário do Estado de São Paulo: o 

desenvolvimento de novas políticas públicas de saúde para hanseníase e seus mecanismos 

de legitimação, são abordados alguns dos elementos que constituíram a estrutura de 

medidas profiláticas e seus mecanismos de legitimação. Por meio de diversos recursos, 

dentre os quais textos jornalísticos e fotografias oficiais, pretendia-se convencer a 

população sobre a relevância e pertinência das medidas adotadas com relação à lepra no 

estado de São Paulo, naquela conjuntura.  

Não pode passar despercebido o acervo iconográfico pertencente ao 

Departamento de Profilaxia da Lepra que serviu de fonte para a reconstituição histórica 

da vida asilar e para o estudo do poder institucional. Como escreveu Pierre Francastel “... 

é no domínio da história das sociedades mais recentes que cabe fazer o maior esforço para 

desenvolver um conhecimento metódico das fontes não escritas.”22.  

 

O analfabeto do futuro seria aquele que fosse incapaz de “ler” uma fotografia. 

Walter Benjamim23 

 

Quase todo o material reunido foi produzido pelo poder institucional e certamente 

apresenta limitações e lacunas. Ainda assim, é importante para o estudo das diferentes 

posturas médicas, pois as imagens, enquanto fontes históricas, permitem a reconstituição 

da vida asilar e nos fornecem elementos para um estudo de mentalidades. 

                                                 
21 SILVEIRA, Fernando de Almeida e FURLAN, Reinaldo. Corpo e Alma em Foucault: postulados para 

uma metodologia da psicologia. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP. 2003. 
22 FRANCASTEL, Pierre. A realidade Figurativa. Perspectiva. São Paulo, 1972. p. 65 
23 BENJAMIM, Walter. Pequena História da Fotografia. In: Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e 

política. 7ª edição. São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 107. 
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O acervo fotográfico nos fornece elementos sobre a visão e atuação do 

Departamento de Profilaxia da Lepra e sobre o discurso a respeito de sua atuação frente 

à doença. Este acervo permite verificar o grau de “desqualificação” do paciente enquanto 

personagem social. 

As fotografias oficiais fazem parte de um conjunto de álbuns, produzidos 

originalmente pelo Departamento de Profilaxia da Lepra, ao longo das décadas de 1930 

e 1940 e que, atualmente, fazem parte do Acervo Iconográfico do Museu de Saúde 

Pública Emílio Ribas, localizado na cidade de São Paulo.  

No Capítulo 2 – Políticas Púbicas e legitimação: controle do espaço e profilaxia 

para os portadores de hanseníase, serão abordados alguns elementos sobre o controle do 

espaço e seus efeitos como fator de profilaxia e a vida cotidiana dentro desses espaços de 

exclusão. Ainda neste capítulo abordaremos as ações sanitárias usadas para o controle da 

doença. A educação sanitária foi um dos mecanismos utilizados para o controle da doença 

e para a informação à sociedade através de cartazes, filmes e locuções radiofônicas, o 

tratamento ambulatorial através dos dispensários e a nova política de saúde implementada 

a partir dos anos 60 com a criação da Secretária Estadual de Saúde. A documentação 

utilizada para compor este capítulo, como cartazes e organogramas fazem parte do acervo 

do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas.  
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Capítulo 1. O Serviço Sanitário do Estado de São Paulo (1891-1937) 

1.1. O desenvolvimento de novas políticas públicas de saúde para a     

hanseníase e seus mecanismos de legitimação. 

 

Enquanto no Rio a ideia do saneamento gira no ciclo da propaganda pela palavra, em São 

Paulo gira no terreno dos fatos (Monteiro Lobato, 1918). 

 

Após a proclamação da república, a elite brasileira, representada por médicos, 

engenheiros e literatos, empenhou-se na construção de um projeto que pudesse 

transformar o Brasil em uma nação moderna, segundo o modelo higienista e sanitarista 

que vinha se desenvolvendo desde as primeiras décadas do século XIX na Europa. 

No Brasil, a produção e exportação do café, propiciou o desenvolvimento da 

cidade de São Paulo que logo se transformaria em metrópole industrial, mas que suscitou 

também uma preocupação com a efetividade do caminho do país rumo ao progresso. 

Assim, o movimento sanitarista da Primeira República, em especial nas décadas de 1910 

e 1920, procurou contribuir para a construção da nação civilizada através da difusão de 

uma prática regida por eficazes princípios científicos centrados na saúde pública e no 

combate às epidemias e doenças que assolavam a cidade, tal como a lepra. 

As ações públicas em saúde responderiam às demandas da economia cafeeira no 

que se referia à qualidade da mão de obra, tanto imigrante quanto nacional e a uma ideia 

de progresso desejada para o país. A partir das demandas de um movimento sanitarista e 

que vinculava extinção das doenças ao progresso, os serviços sanitários foram 

reformulados e ampliados. 

Enquanto outros estados pediram auxílio ao governo federal para implantar as 

ações de saúde e saneamento, São Paulo dedicou-se a uma política sanitária própria e 

manteve-se autônomo com relação aos recursos federais. 

Uma política centralizada de saúde trouxe aos médicos higienistas e engenheiros 

sanitaristas paulistas, autonomia para implementar as medidas que achassem necessárias, 

principalmente no combate às epidemias, já que para as elites, a doença era um fator 

negativo e desagregador.  

É neste momento que surge a preocupação com lepra, já que os números cresciam 

exponencialmente no período com aproximadamente 4.300 casos e sendo uma doença 
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que até então não tinha cura, cujo contágio dava-se de forma direta e contínua, 

principalmente entre as classes menos favorecidas, criou-se então, um departamento para 

tentar melhorar as condições dos doentes. Surge assim o Departamento de Profilaxia da 

Lepra e junto dele uma rede de assistência que será conhecida como o “modelo paulista” 

de combate a lepra. 

Segundo Gilberto Hochman, “a reforma sanitária paulista seria parte constitutiva 

do processo de modernização conservadora, liderada pelas elites governantes paulistas, 

respondendo às demandas e interesses estaduais, além de contribuir para mudanças 

estruturais controladas, como o desenvolvimento urbano e agrícola de São Paulo.24 

 O governo do estado de São Paulo, tendo à frente a doença, não demorou para dar 

o primeiro passo no combate à lepra, assim, desde os anos de 1920, uma série de debates 

começaram a surgir em torno das medidas que deveriam ser tomadas com este intuito.  

 Surgiram algumas alternativas tais como a possibilidade de insular os leprosos, 

proposta essa vinda de um grupo mais radical composto por Arthur Neiva, diretor do 

Serviço Sanitário entre 1917 e 1920, Belisário Pena25 e Oswaldo Cruz. Segundo Oswaldo 

Cruz, os doentes seriam reunidos em uma ilha do país, no caso, a Ilha Grande, no estado 

do Rio de Janeiro, onde ficariam afastados de todo convívio humano e sem o risco de 

disseminar a doença26. Logo essa possibilidade foi descartada e o médico e diretor do 

Serviço Sanitário de São Paulo, Paula Souza, começa a organizar uma campanha para a 

criação do primeiro leprosário modelo do estado de São Paulo. O local escolhido para a 

construção foi o campo de Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes.  

Como o campo de Santo Ângelo era um terreno alagadiço que precisava de uma 

série de melhorias, foi pedida ajuda da elite paulistana para realização desse 

empreendimento. 

 Antes da criação dos asilos colônias, havia em São Paulo, uma série de 

associações beneméritas voltadas ao auxílio dos morféticos, dirigidas por damas de 

caridade. Essa assistência sempre foi de grande importância para levantar fundos, 

construção de instalações e manutenção dos asilos colônias. Dentre alguns nomes cabe 

destacar Alice Tibiriça presidente da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa 

                                                 
24 HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento. As bases da política de saúde pública no Brasil. Pag. 226. 

Editora Hucitec. São Paulo, 2006. 
25 Belisário Augusto de Oliveira Pena foi diretor do Departamento Nacional de Saúde. 
26Oswaldo Gonçalves Cruz foi um cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista 

brasileiro. Foi pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Fundou em 

1900 o Instituto Soroterápico Federal no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, transformado 

em Instituto Oswaldo Cruz.  
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contra a Lepra, (1926) cuja atuação entrava em conflito com o Serviço Oficial e a proposta 

isolacionista, uma vez que ela defendia o tratamento ambulatorial e a permanência no 

núcleo familiar. Com o fortalecimento do DPL, a participação desses grupos foi sendo 

cerceada, pois entrava em choque com os interesses do Estado e o tratamento profilático 

que estava sendo desenvolvido.  

 

                      “Com o governo, se preciso; sem o governo se possível; e até mesmo contra o 

governo, se assim for necessário”.27 

Alice Tibiriça 

 

Foto 1 – Festa para arrecadar fundos. Sociedade Protetora dos Morféticos São Lázaro. Cidade de Itu, São 

Paulo. Década de 1930. Acervo Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

 

Uma outra entidade filantrópica era a Liga São Lazaro que tinha como slogan: 

“Lembra-te que o leproso é um exilado por tua causa”. Para arrecadar donativos 

colocavam na entrada das casas comerciais pequenos cofres com fotografias das casas 

onde moravam os leprosos e isso acabava incentivando as doações. Outra forma de 

arrecadação eram as festas realizadas pela entidade com frequência para a construção de 

                                                 
27 Alice Tibiriça: lutas e ideias. Rio de Janeiro, PGL – Comunicações, 1980. P. 11. 
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moradias para leprosos. Tinha também a Associação Protetora dos Morféticos (foto 1) 

que foi fundada em 1917, através de iniciativa do Arcebispo do Estado; do casal Macedo 

Soares e das ‘damas da sociedade paulista’. Era uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 

com forte representação do poder religioso, a maior missão desta Associação era a de 

“prestar caridade”, “socorrer os leprosos”, asilados ou não, e suas famílias; além de, 

ainda, exercer ações de profilaxia, evitando o contágio dos pais infectados com seus 

filhos, como determinava a orientação do serviço sanitário do Estado. Para isso, esta 

Associação se comprometia a ajudar a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo na 

“assistência material e espiritual dos morféticos por ela hospitalizados”.  

Antes disso, houve uma série de discussões e debates sobre qual seria a melhor 

estratégia para erradicar a lepra e, apesar do posicionamento contrário de parte da 

comunidade médica, prevaleceu, em São Paulo, o que seria denominado de “modelo 

paulista, composto por asilos-colônias, preventórios e dispensários. Este debate, no 

entanto, não se baseou apenas em argumentos médicos, mas sobretudo, políticos, 

embora já houvesse, naquela época, suspeitas sobre a real eficácia da internação 

obrigatória. 

 

   

Foto 2 - Pessoas portadoras de hanseníase perambulando pelas ruas no interior de São Paulo. 

Década de 1920. Acervo Museu de Saúde Pública Emílio Ribas  
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Como medida de urgência, Paula Souza, diretor do Serviço Sanitário entre 1922 

a 1927, aconselhava abrigar os doentes que viviam em barracas, cortiços e a perambular 

pelas ruas, em alguns asilos modestos e improvisados e o mais afastado possível da 

população. A fundação de hospitais específicos para lázaros não era uma prioridade e 

não implicava necessariamente em serviços específicos para a melhoria das condições 

de saúde, uma vez que a cura era considerada impossível, e tornava, de certa forma, 

dispensável a preocupação efetiva com assistência médica.  

 

 

 

 

Foto 3 – Habitações improvisadas. Futuras instalações do asilo Pirapitingui, Itu – São Paulo. Final dos 

anos de 1920. Acervo Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

 Há uma série de fotografias assinadas pelo Departamento de Profilaxia da Lepra, 

que registram os doentes em acampamentos à beira de estradas para mostrar a vida antes 

da criação dos asilos colônia, no final da década de 1920 e as moradias improvisadas 

que estavam espalhadas por todo o estado de São Paulo. Alguns destes lugares dariam 

início aos asilos colônias, como é o caso da imagem número 3 que se tornará a colônia 

de Pirapitingui. 
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Até meados dos anos 20, o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, sob a 

direção do Dr. Geraldo de Paula Souza, tinha como procedimento tratar os doentes em 

dispensários28 e instalações improvisadas, acolhendo os mais pobres nestes 

estabelecimentos.29  

 

Na década seguinte, com a nomeação do novo diretor para o DPL, Dr. Salles 

Gomes, a internação compulsória, entraria em vigor. Afirmava-se que, com estas novas 

medidas, a doença seria erradicada em alguns anos. Para proteger a sociedade, os 

desafortunados doentes receberiam do Estado, em troca do “sacrifício” a que foram 

submetidos, todo o (suposto) conforto necessário. Foi criada, então, uma rede de cinco 

leprosários, chamados à época de asilos colônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Estabelecimento, ou instituição beneficente, que presta gratuitamente serviços médicos, oferecendo os 

medicamentos prescritos. 
29 Segundo a pesquisadora Laurinda R. Maciel, a partir da Idade Moderna, é comum encontrar alusões que 

remetem ao fim da lepra no cenário europeu. Alguns apontam que foi em decorrência da melhoria nas 

condições de vida da população e a existência de novas epidemias, como a peste negra, que matou grande 

parte dos leprosos fazendo com que a doença praticamente deixasse de existir. MACIEL. R, Laurinda. “Em 

proveito dos sãos perde o lázaro a liberdade” – Uma história das políticas públicas de combate à lepra no 

Brasil (1941-1962). Tese de doutorado. UFF. Niterói. 2007. 
29 Foucault afirma que em 1627 na Inglaterra, todos os leprosários haviam sido suprimidos e o único 

existente, a Gafaria de São Bartolomeu, é desativada. Da mesma forma, na Alemanha no século XVII, a 

doença é encontrada de maneira muito esporádica. “Desaparecida a lepra, apagado (ou quase) o leproso da 

memória, essas estruturas [os leprosários] permanecerão. Pobres, vagabundos, presidiários e ‘cabeças 

alienadas’ assumirão o papel abandonado pelo lazarento (...)”. FOUCAULT, Michel, op. cit., p. 6. Sobre o 

impacto da epidemia de peste no século XVII, ver DEFOE, Daniel. Um diário do Ano da Peste. Porto 

Alegre: Artes e Ofícios, 2002.   
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Mapa 1 - Distribuição dos Serviços de Profilaxia da Lepra no estado de São Paulo – 

1930 

 

 

Fonte: Porto, Carla Lisboa. Porto, Carla Lisboa. Reinventando um lugar de exclusão: práticas, 

representações e sociabilidades de portadores do Mal de Hansen em um local de isolamento (1945 – 1969). 

Tese de doutorado. Pag. 42. Unesp. Acervo iconográfico do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

A análise da pesquisadora Carla Lisboa Porto, - Mapa 1- mostra as regiões 

atendidas e supervisionadas pela então Inspetoria de Profilaxia da Lepra30 e apresenta 

elementos importantes para o entendimento da estrutura que estava em construção. O 

Mapa, de 1930, contempla a rede leprosarial a ser construída para atender não somente 

                                                 
30 Em 1924, o Departamento de Serviços Sanitários criou o Serviço de Profilaxia da Lepra, que mudaria de 

nome, no ano seguinte, para Inspetoria da Lepra, originando, posteriormente, o Departamento de Profilaxia 

da Lepra, em 1935 
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a capital paulista, mas também o interior e o litoral do estado. Era, naquele momento, 

um plano de intenções do governo para lidar com a questão da lepra.  

Isso coincidia, segundo Yara Monteiro, com as condições de vida da cidade que 

havia mudado, a riqueza gerada pelo café atraia levas de pessoas para capital, 

ocasionando a aceleração do crescimento da endemia e as discussões sobre a forma de 

isolamento dos pacientes. 

 Em 15 de setembro de 1920 pelo Decreto nº 14, foi instituída a Inspetoria de 

Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas que seguia as diretrizes do Departamento 

Nacional de Saúde e as seguintes medidas deveriam ser implantadas pela lei: 

• Notificação compulsória e levantamento do censo de leprosos; 

• Fundação de asilos-colônias, nos quais seriam confinados os leprosos pobres; 

• 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 mudança de residência de leprosos e de sua família; 

• Desinfecção pessoal dos doentes, dos cômodos, roupas e de todos os objetos de uso; as 

suas excreções deveriam ser recebidas em vasos cobertos 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 pudessem 

ser perigosas à coletividade ou exercer qualquer profissão que o colocasse em contato 

direto com pessoas; como também ser ama-de-leite, frequentar igrejas, teatros, casas de 

divertimento ou lugares públicos como jardins, e viajar em veículos sem o prévio 

consentimento da autoridade competente. 

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

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

confinados31. 

 

                                                 
31QUEIROZ E PUNTEL. A endemia hansênica: uma perspectiva multidisciplinar. Pag. 34. Editora Fiocruz. 

Rio de Janeiro, 1997. 
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1.2. A doença e a profilaxia 

 

A hanseníase é definida como uma doença infectocontagiosa crônica e de longa 

duração, sendo transmitida de pessoa a pessoa, por meio de contato íntimo e prolongado 

com doentes que possuem as formas contagiantes (Vichoviana ou Dimorfa) e que não 

fazem o tratamento. As condições de vida ligadas aos fatores socioeconômicos, como 

estado nutricional, higiene e condição de moradia, também estão relacionadas aos 

fatores de transmissão da doença.32 

Sabe-se que, aproximadamente, 10% da população mundial é suscetível ao 

bacilo causador da lepra, ou seja, pouco mais de 90% da população, mesmo que exposta 

a esse bacilo, não será infectada ou não manifestará os sintomas.33 Contudo, não havia 

esse conhecimento na primeira metade do século XX, tampouco sabia-se sobre as formas 

de contágio. A hereditariedade foi descartada, mas as teorias iam desde as miasmáticas 

(contagio pelo ar) até picadas de mosquito. Considerando o fato de que a lepra esteve no 

Brasil desde a chegada dos portugueses e, em São Paulo, desde o século XVIII, 

compreender os fatores que levaram à institucionalização da internação compulsória dos  

hansenianos como medida profilática nos anos 1930 e a aplicação do modelo 

manicomial em são Paulo, envolve questões socioeconômicas e urbanas que vão muito 

além dos motivos médicos.  

O estigma da lepra tem um forte componente religioso no cristianismo, sobretudo 

no catolicismo. No antigo testamento, nos capítulos 13 e 14 do Livro de Levítico, 

encontram-se uma série de caracterizações e de recomendações sobre a lepra, inclusive 

a denominação “impura”, atribuindo essa marca a pessoa identificada como portador da 

doença. 

Pode-se encontrar em outras histórias bíblicas, exemplos da doença como 

redenção, como na parábola de Jó, que, ao morrer coberto de chaga de lepra, foi direto 

para os braços de Abraão, encontrando a salvação. 

Seja encarada como castigo ou como salvação, o fato é que durante toda a Idade 

Média o isolamento foi a maneira escolhida no trato com esses doentes, não apenas pelas 

                                                 
32 RODRIGUES, Ivan Canoletto. Chagas da Exclusão. Internação compulsória e o leprosário Padre Bento 

(1930-1986). Editora APMC. 2016, p. 11 
33 RODRIGUES, Ivan Canoletto. Chagas da Exclusão. Internação compulsória e o leprosário Padre Bento 

(1930-1986). Editora APMC. 2016, p. 12 
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representações religiosas sobre a lepra, mas também pelo medo do contágio, produzindo 

assim, o preconceito proverbial e ainda atual contra a doença. 

Nas primeiras décadas do século XX, a lepra tornou-se ainda mais ameaçadora, 

uma vez que foi considerada como sendo também transmissível à prole. Afirmava-se 

que, em 1926, haveria no Brasil, aproximadamente 30 mil leprosos, sendo que o estado 

de São Paulo contaria com cerca de 10 mil. Expande-se também na mesma proporção, 

um discurso propagado pelos médicos e por diversos setores da sociedade, no sentido 

da exclusão dos leprosos do convívio social. Embora o bacilo da lepra tenha sido 

identificado por Hansen em 1874, até 1940 com a descoberta das sulfonas, pouco se 

podia fazer pelos doentes. Os leprosos foram incomodando cada vez mais, passando a 

serem responsabilizados pela desvalorização do país. O defeito maior da lepra seria o de 

tornar o leproso antipatriótico. O discurso dos higienistas contribuiu assim, para criar 

um ambiente favorável ao isolamento compulsório.34 Essa proposta será cada vez mais 

bem acolhida na medida em que se institucionaliza o cuidado com a saúde e que entra 

nas campanhas de “saneamento do Brasil”, que surge nas primeiras décadas dos anos 

XX, uma vez que a questão da saúde, assim como a da educação, era também elemento 

crucial na construção da nacionalidade. Acreditou-se que a Medicina poderia sanar os 

problemas de saúde e sociais através do tratamento, aperfeiçoamento ou isolamento dos 

indivíduos considerados inferiores, enquadrando entre estes tanto os doentes físicos ou 

mentais. 

 O discurso da elite médica passou a abordar temas como disciplina, controle e 

potencialidade brasileira, entendendo ser de competência do Estado a garantia do bem-

estar geral da Nação. Era necessária, portanto, a formação de uma nova ordem sanitária 

pelo poder público e a constituição de um corpo médico com autoridade centralizada e 

poder de decisão sobre a população e os profissionais da saúde. Nesse sentido, os 

serviços de profilaxia no país foram delineados em forma de “campanhas”, 

estabelecendo-se a “polícia médica”. A própria linguagem utilizada nas referências às 

enfermidades contagiosas adotou termos como “combate” e “armas”, trazendo para o 

campo da saúde a terminologia militar e compreendendo a erradicação das doenças 

como uma batalha a ser travada contra os males que ameaçavam os brasileiros.35  

                                                 
34 ROMERO, Mariza. Medicalização da Saúde e Exclusão Social. Editora Edusc. 2002. P. 129,130,131. 
35 MONTEIRO, Yara. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo, p. 

149 e 152. 
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A luta profilática passou a utilizar um tipo de organização hierárquica e 

disciplinada, cujo poder centralizava-se nas mãos de poucos indivíduos. Sem espaços 

para contestação, as ações de saúde pública cederam cada vez mais espaço ao 

autoritarismo. O aparato legal e institucional formado à época justificou o controle 

estatal sobre os problemas sanitários do país, em detrimento dos interesses individuais 

dos afetados. Se o doente era a principal fonte propagadora e precisava ser excluído da 

sociedade sadia, a Medicina passou a indicar a internação compulsória como a principal 

medida profilática. O debate sobre a construção de asilos colônias que abrigassem os 

hansenianos ganhou fôlego e os projetos iniciais para implantação começaram a surgir 

em todo o Brasil.36  

Para Flávio Maurano a construção de colônias para a reclusão dos doentes visava 

proporcionar a estes uma vida parecida com a dos indivíduos sadios. Em troca da 

limitação de liberdade, os hansenianos receberiam nos asilos a impressão de bem-estar 

e satisfação no seu isolamento, tratando-se os pacientes com persuasão ao invés de 

autoridade.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Medicina Social. Ver Microfísica do poder. Rio de Janeiro. 

Edições Graal. 2001 
37 MAURANO, Flávio. Tratado de Leprologia. História da Lepra do Brasil e sua distribuição geográfica. 

Rio de Janeiro. Serviço Nacional de Lepra. Volume 1 e 2. 1944. 
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1.3.  A Inspetoria de Profilaxia da Lepra - IPL 

 

O Brasil, ao entrar no século XX, já se encontrava sob o regime republicano, 

seguindo a Constituição de 1891, constituindo-se de unidades federativas, com 

autonomia política em seus territórios, os Estados poderiam estabelecer medidas 

independentemente da ação ou autorização federal. A autonomia dos Estados, própria 

do sistema federativo, impedia que uma determinada política estabelecida pela União 

fosse realizada imediatamente em todo território federal.38 Essa situação descentralizada 

e descontinuada só poderia ser modificada caso o poder estatal firmasse acordos com a 

União, onde estivesse clara a submissão daquele Estado às ações e orientações da União.  

Todas as medidas determinadas pela legislação, como o regulamento sanitário 

promovido por Oswaldo Cruz, em 1904, por exemplo, tinham como campo e ação 

especifica a capital federal. Para os demais estados, esse regulamento servia de instrução 

para que cada um deles tratasse das questões sanitárias como lhes fosse conveniente ou 

com o auxílio da União. 

A autonomia dos estados permitia que São Paulo se recusasse a assinar os 

acordos da União e desenvolvesse politicas próprias. No que tange à saúde e à profilaxia 

da lepra, foi o único estado a não assinar tais tratados. 

Esse panorama começa a ser modificado quando em janeiro de 1920 foi criado o 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), ligado diretamente ao Ministério da 

Justiça e Negócios do Interior. 

Segundo Vivian Cunha, a criação do DNSP gerou uma ação coordenada nas 

questões de saúde e nas medidas profiláticas, assim como uma maior intervenção federal 

nos estados. Apesar disso, a lepra não era considerada um problema nacional até 1920, 

estando num patamar abaixo das endemias rurais.39 Entretanto, nos anos 1920 ganhou 

destaque um órgão próprio para o seu combate, a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das 

Doenças Venéreas, sugerida pelo médico Carlos Chagas.40 

Apenas a lepra, as doenças venéreas e a tuberculose gozavam de um órgão 

especifico para o seu combate, enquanto as demais doenças eram tratadas de maneira 

                                                 
38 RODRIGUES, Ivan Canoletto. Chagas da Exclusão. Internação compulsória e o leprosário Padre Bento 

(1930-1986). Editora APMC. 2016, p. 17 
39 CUNHA, Vivian da Silva. O isolamento compulsório em questão: políticas de combate a lepra no Brasil 

(1920-1941). Dissertação. COC. 2005. p. 37 
40 Médico sanitarista e bacteriologista brasileiro. Na época era diretor do Instituto Oswaldo Cruz e foi o 

primeiro a dirigir o DNSP. 
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mais geral pelo DNSP, enquanto a profilaxia da lepra e das doenças venéreas seriam 

orientadas em todo o país. 

A lepra é elevada ao status de doença primordial através das discussões ocorridas 

na Comissão de Profilaxia da Lepra entre os anos de 1915 e 1919. Tal comissão contava 

com médicos de várias instituições renomadas do Rio de Janeiro e, durante seus anos de 

atuação abordou uma serie de temas relacionados à lepra, fatores científicos e sociais.   

 

O primeiro foi apresentado pelos médicos Juliano Moreira e Fernando Terra, ambos da 

Sociedade Brasileira de Medicina, indicando a opinião desta importante instituição sobre tema tão 

discutido: o isolamento dos doentes.  As dificuldades em se cultivar o bacilo e se determinar o modo de 

transmissão impediam uma medida profilática mais específica e eficiente. A única certeza seria de que 

o organismo humano hospedava e cultivava o bacilo da lepra e que, portanto, cabia ao leproso a 

responsabilidade pela disseminação do mal. Assim, a única medida a ser aconselhada seria o 

afastamento dos doentes do convívio social, ou seja, o isolamento.41  

 

A culpabilização do doente pode ser encarada como uma justificativa para 

medidas extremas, seja pelo estigma religioso, o da pobreza ou qualquer outro. O único 

vetor conhecido da doença era o próprio doente, e responsabiliza-lo por portar e 

disseminar esse mal legitima medidas autoritárias e muitas vezes arbitrárias. 

As considerações finais dos encontros da Comissão foram ouvidas pelo poder 

público e davam conta da necessidade de se criar um órgão para o Estado assumir as 

responsabilidades pelo problema da lepra. Tal órgão seria a Inspetoria de Profilaxia da 

Lepra, que reuniria médicos leprologistas para adotar as medidas profiláticas necessárias 

e manter um fórum de discussão permanente.42 

Dentre as recomendações práticas, a comissão defendeu o isolamento obrigatório 

dos doentes, sem distinção de classe ou indivíduo. Para aqueles que pudessem trabalhar, 

seriam fundadas as primeiras colônias, onde receberiam assistência do Estado. Para os 

doentes inválidos, seriam construídos asilos. O isolamento em domicílio só seria 

permitido quando o doente dispusesse de meios para o seu sustento e obrigando-se à 

submissão assídua e rigorosa do tratamento profilático. 

                                                 
41 CUNHA, Vivian da Silva. O isolamento compulsório em questão: políticas de combate a lepra no Brasil 

(1920-1941). Dissertação. COC. 2005. p. 40-41 
42 As conclusões da Comissão de Profilaxia da Lepra foram expostas por Emílio Gomes em sua 

comunicação à Academia Nacional de Medicina e encontram-se transcritas na obra de SOUZA ARAÚJO, 

Heráclides César de. História da Lepra no Brasil. Período Republicano (1890-1952). Volume III. Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1956, p. 159. 
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Tais apontamentos tiveram forte influência sobre os modelos adotados no Brasil, 

principalmente pelo estado de São Paulo, que sofreu grande influência da Comissão de 

Profilaxia da Lepra e que já tinha grandes preocupações com a saúde, com medidas 

profiláticas e com estatutos que regulamentavam esses serviços por conta do enorme 

crescimento populacional ocorrido a partir do ciclo cafeeiro e os problemas decorrentes 

dessa grande concentração de pessoas no ambiente urbano. 

Para Foucault eram os chamados “medos urbanos”, fatores como o acúmulo de 

pessoas em ambientes mal saneados, o surgimento de cemitérios nas cidades, a violência 

e outros que levaram a uma espécie de sentimento coletivo de medo e apreensão.43 

Assim, os trabalhos profiláticos e as tentativas de amenizar tal sentimento tornaram-se 

de grande importância para os governos de cidades como São Paulo. 

 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que a criação da Inspetoria de profilaxia da Lepra e 

das Doenças Venéreas veio como resposta a esse movimento médico que pedia “a atenção dos 

governos federal e estaduais a fim de que sejam tomadas medidas de profilaxia contra essa moléstia”. 

O mesmo decreto que criou o Departamento Nacional de Saúde criou, também, a Inspetoria de 

Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas.44 

 

A partir dos anos 30, a Inspetoria de Profilaxia da Lepra perdeu força após um 

longo período de regulamentações e severas definições e metas. Não houve sustentação 

política para suas propostas e sem atingir suas finalidades, burocratizou-se. As ações um 

pouco mais efetivas vieram dos estados economicamente mais ricos e com um reduzido 

apoio federal. Foi o caso de estado de São Paulo que continuou sua política isolacionista 

e de controle da endemia criando o Departamento de Profilaxia da Lepra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. Edições Graal. 2001. 
44 SOUZA-ARAúJO, H.C.de. História da Lepra no Brasil. Período Republicano (1890-1952). Volume III. 

Imprensa Nacional. 1956, p. 165 
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1.4. O isolamento compulsório e o modelo norueguês  

 

No primeiro Congresso Médico Paulista, ocorrido em 1916, as preocupações 

acerca da profilaxia da lepra tiveram destaque, sendo apontado como modelo ideal para 

chegar à erradicação da doença a exclusão social do doente. Isso porque não se sabia 

exatamente como era transmitida a lepra, sendo o próprio doente o único vetor 

conhecido. 

O Estado de São Paulo promoveu medidas de controle da lepra de forma 

independente daquelas realizadas pelo governo federal. O chamado “modelo paulista” 

determinou a exclusão de todos os doentes de lepra, independente da forma clinica ou o 

estado da doença, distinguindo-se fortemente dos métodos adotados por médicos e 

autoridades de outros estados.  

Em São Paulo, os pacientes com formas não contagiosas da doença poderiam ser 

internados logo após o diagnóstico da doença. Para pôr em pratica tais medidas era 

importante a construção de colônias para leprosos, cujo projeto terminou por influenciar 

a edificação em outros países. As colônias de São Paulo foram visitadas por 

pesquisadores estrangeiros e citadas em literatura especializada, transformando-as em 

referência obrigatória para os leprologistas brasileiros e latino-americanos notadamente 

até a década de 1950.  

O modelo isolacionista brasileiro teve como base o modelo norueguês. No século 

XIX, a Noruega era um núcleo importante de pesquisas sobre a lepra e, em 1872, um 

médico desse país, G.H. Hansen (1841-1912), descobriu o agente causador da doença, 

o Mycobacterim leprae, também denominado bacilo de Hansen.  

Esse feito se transformou num marco divisor na história do tratamento da doença: 

por um lado, ele revolucionou os conceitos sobre as formas de transmissão da doença e 

por outro reforçou o modelo isolacionista (Norueguês), centrado na exclusão do 

paciente. A comprovação da hanseníase como moléstia infectocontagiosa contrariava a 

importante corrente que acreditava na hereditariedade da doença. 

A primeira Conferência Internacional de Leprologia, realizada em Berlim em 

1897, afirmou ser a hanseníase uma doença contagiosa. Contudo, verifica-se não ter 

havido aceitação pacifica desse fato.  

Durante a segunda Conferência Internacional de Leprologia, reunida em Bergen 

em 1909, foi reafirmado ser a hanseníase uma moléstia contagiosa de indivíduo para 
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indivíduo. E somente na terceira Conferência Internacional de Leprologia, reunida em 

Strasburgo, 1923, é que houve unanimidade nas votações quanto ao contagio da doença. 

A análise dos congressos demostra que foi necessário quase meio século, depois da 

descoberta de Hansen, para que a comunidade cientifica modificasse sua postura com 

relação à doença. 

Uma vez comprovado ser o próprio doente a via da transmissão, fortaleceu-se a 

teoria do isolamento, acreditando-se que, se todas as pessoas já infectadas fossem 

segregadas, a endemia seria extinta devido à ausência do agente causador. Essa postura 

defendida por Hansen, daria origem ao chamado “modelo norueguês”, que por muito 

tempo foi apresentado como sendo o responsável pelo declínio da endemia de 

hanseníase na Noruega. 

Entretanto, ao se estudar a história da hanseníase na Noruega, verifica-se que o 

declínio da doença foi resultante de um tipo de atuação profilática, baseada na ação de 

medidas educativas e na internação voluntária do doente. 

Em 1855, o governo Norueguês já havia instituído os chamados “Comitês de 

Saúde”, que foram responsáveis peça implantação de uma estratégia de combate à 

hanseníase alicerçada no trabalho educativo.  

Para Yara Monteiro45, os “comitês” possuíam equipes que realizavam visitas 

domiciliares e que atuavam como educadores em saúde pública. Toda vez que a equipe 

encontrava um portador de hanseníase, realizavam trabalho de esclarecimento que 

envolvia o doente e a família. Eram-lhes esclarecidas as medidas higiênicas a serem 

tomadas, tais como separação de talheres, de pratos, de roupas e de camas; lhes era 

solicitado que, se possível, o doente tivesse um quarto separado. Nos casos mais graves, 

ou aqueles onde as condições familiares não permitissem a permanência do doente, eram 

oferecidas as “comodidades hospitalares com franca liberdade de entrar e sair”.46 

Os dados epidemiológicos que evidenciaram o declínio da endemia na Noruega 

foram apresentados à comunidade cientifica como sendo resultantes do isolamento 

compulsório, e não como fruto da atuação dos comitês de saúde. Esta distorção 

influenciou boa parte dos hansenólogos, fazendo com que o “Modelo Norueguês”, ou 

seja, o isolamento compulsório, fosse adotado em muitas regiões endêmicas do mundo. 

                                                 
45 MONTEIRO, Yara. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo. Pag. 

122. 
46 ROTBERG, A. “Leprosario agravou problema da hanseníase. In: Atualidade Cientifica, jornal O Estado 

de São Paulo, 21/09/1969. 
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Entretanto, com o passar dos anos, verificou-se que a prática do isolamento 

compulsório não apresentara resultados. Nem ao menos conseguia diminuir os índices 

de incidência da doença, apesar dos esforços empreendidos e das verbas gigantescas 

empregadas. Os dados demostravam que a tão sonhada erradicação da lepra, preconizada 

pelo modelo norueguês, não se realizaria. 

Para Yara Monteiro47 essa constatação causou preocupação em grandes 

organizações que lutavam contra a doença e levou à realização de estudos a partir de 

dados epidemiológicos de regiões de alta endemicidade, em que tivesse sido implantado 

o isolamento. Os estudos demostraram que os índices de crescimento da doença 

continuavam ascendentes, e que os doentes preferiam não se tratar e continuar a 

desenvolver a doença a serem segregadas. Em decorrência, tinha-se a continuidade do 

contagio e, consequentemente, o crescimento da endemia. 

Em suma, após cerca de duas décadas de prática de isolamento compulsório em 

diferentes partes do mundo, não se havia verificado alterações no comportamento da 

endemia que justificassem a continuidade do modelo adotado. 

 

(...). Aqui, na primeira metade do século XX, médicos e ficcionistas colocam em foco as 

populações paupérrimas, perdidas nos grotões rurais, em Minas Gerais, Goiás, no Nordeste ou no 

interior de São Paulo. Trens com vagões para moléstias infecciosas, que viajava, por ramais 

secundários, transportando para os asilos-colônias doentes e famílias inteiras sob suspeita de estarem 

infectadas, são emblemáticos da própria velocidade de contagio da lepra – lento, difícil, próprio de 

uma moléstia pertencente ao “antigo regime do mal”, que so prospera em ambientes de extrema 

carência. Por meio das linguagens, o olhar da sociedade é deslocado dos problemas maiores, entre os 

quais a tuberculose, que matava 20 vezes mais que a lepra nas cidades, as péssimas condições de vida e 

de trabalho nos centros urbanos, a violência dos mios de controle sobre a população. Embora 

surgissem como um risco, ainda que remoto, à saúde pública, a lepra e suas vítimas prestavam-se 

sobretudo a uma função politicamente metafórica, manipulada para desviar a atenção das carências 

sócias e da responsabilidade das elites dirigentes.  

Ítalo Tronca48 

 

A partir do 5º Congresso Internacional de Leprologia realizado em Havana no 

ano de 1948, descobriu-se a sulfonoterapia. A partir dessa descoberta, ocorreu a 

alteração da postura de muitos hansenólogos e de instituições, que passaram a ver o 

                                                 
47 MONTEIRO, Yara. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo. Pag. 

124. 
48 TRONCA, Ítalo. As máscaras do medo – LEPRAIDS. Editora da Unicamp. 2000. 
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modelo isolacionista como algo ultrapassado ante as novas descobertas científicas. 

Nesse meio tempo, em 1946, ocorreu no Rio de Janeiro a 2ª Conferência Pan-Americana 

de Lepra, onde houve diferentes apresentações sobre o êxito da sulfonoterapia, dentre 

elas a comunicação do próprio Faget, seu descobridor. A partir de então, o tratamento 

deixaria de ser o isolamento compulsório para ser as sulfonas.  

Em 1947, o Comitê Consultivo da Lepra dos Estados Unidos recomendou o fim 

do isolamento compulsório, ressaltando o problema causado pela evasão e ocultamento 

dos doentes. As conclusões desse Comitê foram admiráveis para sua época, pois em suas 

recomendações antecederam aos procedimentos que seriam adotados futuramente no 

mundo inteiro, ou seja, que o doente fosse tratado em hospital local e que só houvesse 

internação em casos de absoluta necessidade. 

As conclusões do 5º Congresso Internacional representam claramente a 

passagem de época. Recomendavam que apenas se isolassem os casos infectantes e que 

se criassem dispensários e ambulatórios.  

Recomendavam ainda que fossem criados sanatórios para pacientes com 

recursos econômicos, e que estes poderiam ser de propriedade particular, ou seja, que 

como qualquer doença, a lepra saísse da orbita governamental. 

A partir do 7º Congresso Internacional de Leprologia realizado em Tóquio no 

ano de 1958, reafirma-se ser o isolamento obsoleto e anacrônico, e recomenda-se que 

onde o governo ainda adote uma política de segregação compulsória, que esta seja 

abandonada totalmente. Essa mesmo política foi defendida no 8º Congresso 

Internacional de Leprologia, no Rio de Janeiro em 1963. 

Por ocasião do 9º Congresso Internacional de Leprologia em Londres, 1968, o 

isolamento nem entrou na pauta de discussões.  

As recomendações dos Congressos Internacionais de Leprologia causaram 

desconforto nos partidários do isolamento, estes continuaram segregando doentes em 

São Paulo até 1967. Por não disporem de dados epidemiológicos que comprovassem a 

eficácia de seu modelo, se escudavam no discurso da proteção da sociedade sadia. 
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1.5.  DEPARTAMENTO DE PROFILAXIA DA LEPRA: O REMÉDIO PARA O MAL 

 

“Aqui renasce a esperança” 

Inscrição constante do pórtico do asilo Santo Ângelo 

 

 A trajetória do Departamento de Profilaxia da Lepra foi totalmente diferenciada 

dos serviços de saúde implementados para combater grandes epidemias, mesmo se 

comparado às moléstias que também demandavam isolamento, como era o caso da 

tuberculose. Havia no Departamento de Saúde dois grandes serviços destinados à saúde: 

um estava destinado ao tratamento da “lepra” e outro que se encarregaria de todas as 

demais doenças. Além de regulamentar e fiscalizar as medidas destinadas aos 

internados, os poderes do DPL se estendiam inclusive, aos seus familiares e amigos49, 

como no controle das visitas que eram extremamente dificultadas pela própria 

burocracia dos estabelecimentos. Isso sem contar toda a estrutura física necessária para 

atender a estas demandas. 

 O DPL foi aumentando aos poucos a sua esfera de poder, tornando-se um órgão 

autônomo e centralizador dentro do Departamento de Saúde, sendo que nem mesmo o 

secretário de saúde opinava nas questões relativas à “lepra”. O diretor do DPL era 

nomeado pelo secretário de saúde e o que podemos observar é que, após a nomeação de 

Salles Gomes50, nenhum outro diretor ocupou o cargo até 1945. 

 Os saberes implementados pelo DPL, representavam o serviço oficial do estado 

no combate à doença e todas as diretrizes deveriam sair do departamento, inclusive o 

quadro técnico e toda e qualquer norma divergente da pregada pelo DPL deveria ser 

considerada ilegal. O doente como a doença eram parte exclusivamente do serviço 

oficial. A partir disso, nenhum médico teria permissão para atender um doente de “lepra” 

e, na eventualidade de diagnosticar algum caso, este deveria ser imediatamente 

notificado ao Estado. Isso garantia ao DPL a informação sobre a doença e por sua vez, 

o controle sobre os pacientes. 

                                                 
49 MACIEL, L. R. Em proveito dos sãos, perde o lázaro a liberdade: uma história das políticas públicas de 

combate à lepra no Brasil (1941 – 1962). 2007. 380f. Tese (Doutorado em História Social) - Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, 2007. p. 119. 
50 Salles Gomes ocupou a diretoria do IPL/DPL de forma praticamente ininterrupta de 1931 a 1945. Durante 

esse tempo, ele se afastou por duas vezes para assumir o posto de Secretário de Educação e Saúde. E foi 

responsável por dar identidade ao “modelo paulista” de combate à lepra em São Paulo. 
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 Segundo a pesquisadora Yara Monteiro51, apenas o serviço oficial podia manter 

asilos para a internação de doentes de hanseníase, sendo vedada à iniciativa particular 

qualquer possibilidade de constituí-los ou mantê-los.  Essa postura, longe de significar 

uma linha terapêutica, significava a perpetuação de uma estrutura centralizadora com 

organização e funcionamento próprios. Isso gerou alguns descontentamentos, como era 

o caso de Alice Tibiriça, que acreditava na importância dos dispensários e na educação 

sanitária para erradicação da doença, enquanto o serviço oficial trabalhava com a ideia 

de exclusão total dos pacientes. 

 Neste sentido, o trabalho das associações era visto como um poder paralelo ao 

oficial e como uma ameaça. Assim o DPL passou a lutar contra o trabalho dessas 

Associações tentando neutralizá-las. 

 O Estado “encampou”, então, os asilos já construídos com a ajuda da iniciativa 

privada: o Santo Ângelo e o Aimorés. Toda e qualquer intenção privada era considerada 

como uma afronta aos serviços de combate à doença e à “obra” de Salles Gomes. 

 O poder conseguido pelo DPL significava a gerência da vida de todos os doentes 

internados e de seus familiares, uma vez que todos eram monitorados pelo Estado.  

 A rede asilar construída pelo DPL, como mostra o quadro abaixo52, formou um 

verdadeiro escudo para São Paulo, inclusive com autonomia para mandar os doentes que 

não eram naturais do estado para os seus locais de origem, com a intenção de não 

sobrecarregar a rede asilar paulista. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 MONTEIRO, Yara. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo. Pag. 

169. 
52 Este esquema foi elaborado a partir de dados fornecidos pelo texto de: CAMPOS, N. de S. História da 

endemia leprosa em São Paulo: da organização atual do D.P.L. São Paulo,1942. (Mimeografado). p. 42-

43. 
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 Quadro 1 - Estrutura do Departamento de Profilaxia da Lepra, 1942 

                                                                                                                                        

Fonte: Porto, Carla Lisboa. Porto, Carla Lisboa. Reinventando um lugar de exclusão: práticas, 

representações e sociabilidades de portadores do Mal de Hansen em um local de isolamento (1945 – 1969). 

Tese de doutorado. Pag. 52. Unesp.  

 

O organograma esquemático apresentado permite compreender além de seu modo 

de organização, suas áreas de atuação e abrangência no estado de São Paulo.  

 Esta estrutura foi organizada a partir de algumas orientações do médico Emílio 

Ribas, sobre as novas medidas a serem implementadas com relação à lepra, feitas durante 

uma conferência realizada em 1916. Dela resultaria, posteriormente, o Departamento de 

Profilaxia da Lepra, cujas atividades se dividiam em frentes de atuação de maneira 

interligada, embora fosse o seu eixo e determinasse suas diretrizes. O DPL era constituído 
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por uma “rede de dispositivos ou mecanismos53”, com diversas frentes de ação e 

abrangência, observadas a partir do estudo de parte de seus registros disponibilizados, tais 

como organogramas, mapas, relatórios, entre outros documentos oficiais.  

• As Seções Técnicas (de Engenharia Sanitária e a rede de dispensário e leprosários) 

eram voltadas especificamente para a área da saúde e higiene; 

• O Setor administrativo (Direção Geral, Administração) era responsável por 

gerenciar, conduzir e dirigir os recursos, ações e logística; 

• A Biblioteca tinha por finalidade salvaguardar sua produção científica sobre 

Leprologia, além da permuta com instituições do exterior, fazendo circular não 

somente sua produção, mas também aumentar sua visibilidade junto à comunidade 

médica internacional;  

• O Setor de Assistência Judiciária e extrajudiciária, além de legitimar suas ações 

perante a lei, também era representante legal54 dos internados, em casos como 

inventários, pedidos de anulação de casamento, pensão alimentícia e outras 

questões legais. 

Este modelo de organização e planejamento era constituído por diversos 

mecanismos para legitimar e manter sua relevância na esfera pública, tendo em vista o 

aumento de registros de lepra no estado de São Paulo. Por se tratar de um exercício de 

poder que se estabelecia em relação ao outro, estes locais de isolamento e suas regras de 

conduta só poderiam ser combatidos em seu interior, por meio de lutas e estratégias 

abordadas adiante para resistir a este domínio. 

Completando o modelo de organização imposto, a rede asilar paulista era 

formada por cinco grandes asilos-colônia: Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes (1928); 

Sanatório Padre Bento, em Guarulhos (1931); Asilo-Colônia Pirapitingui, em Itu (1931); 

Asilo-Colônia Cocais, em Casa Branca (1932) e Asilo-Colônia Aimorés, em Bauru, 

(1933). Todas estas instituições estavam subordinadas ao Departamento de Profilaxia da 

Lepra, cujo poder foi amplamente aumentado durante os primeiros anos da internação 

compulsória a ponto de, conforme ressalta Yara Monteiro55, conseguir estabelecer 

sozinho as regras de funcionamento nos asilos, criar mecanismos de punição 

                                                 
53 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro. Edições Graal. 2001.   
54 Os internados não podiam ser atendidos por advogados particulares, uma vez que estavam sob custódia 

do Estado, logo, deveriam ser assistidos por ele.  
55 MONTEIRO, Yara. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo. 
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(principalmente com relação às fugas) manter uma política isolacionista, formar 

profissionais e articular ações para a condução de políticas públicas para a doença.  

 O que garantiria a manutenção da estrutura criada para combater a lepra, seria a 

“centralização do poder” para a condução das políticas públicas para a doença, em 

diversos âmbitos. Seja na criação de um sistema unificado56 para receber os doentes, 

formar profissionais e regulamentar estas ações, seja na criação e articulação de 

mecanismos para desmontar, ou enfraquecer, qualquer questionamento a respeito, que 

segundo Foucault é maneira de garantir o sistema vigente e legitimá-lo enquanto poder 

do Estado sobre as massas de populações.57  

A pesquisadora Carla Lisboa Porto afirma que esta configuração permite 

visualizar a estrutura pensada e idealizada para enfrentar a doença, colocando estas 

unidades em pontos estratégicos do estado, interligadas pelas ferrovias. Assim, tornou-

se possível agilizar o deslocamento das pessoas até as unidades.  

Desta forma, os cinco estabelecimentos asilares acabaram por ser instalados em 

pontos diferentes do Estado. Cada um deles se responsabilizava pelo internamento e 

tratamento dos doentes da sua região. 

 

                                Quadro 2 -  Rede Asilar Paulista 

INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO LOCALIDADE ÁREA 

(alquires)58 

ESTRADA DE FERRO 

Santo Ângelo 1928 Mogi das 

Cruzes 

348 Central do Brasil 

San. Padre Bento 1931 Guarulhos 23 Sorocabana 

Pirapitingui 1931 Itu 600 Sorocabana 

Cocais 1932 Casa Branca 300 Cia Mogiana 

Aimorés 1933 Bauru 400 Sorocabana 

 

 Quadro construído pela própria autora. Identifica o ano de construção, a área destinada aos asilos colônia 

e as estradas de ferro que atendiam a região. 

                                                 
56 Esta estrutura, sua dinâmica e seus mecanismos de legitimação e manutenção possuem características 

que estão presentes nas reflexões de Michel Foucault sobre o exercício de poder. FOUCAULT, M. 

Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p,2015. 431 . 
57 MONTEIRO, Yara. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo. 
58 Um alqueire paulista corresponde a 24 200 m2 
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                Para termos dimensão da grandiosidade desses asilos colônias, segue uma 

sequência de imagens que nos permitem entender como esses asilos se tornaram 

pequenas cidades doentes, tema a ser tratado mais adiante. 

 

 

Foto 4 – Asilo-colônia Santo Ângelo 

 

 

 

 

 

 

 Vista panorâmica do Asilo Colônia Santo Ângelo. Sem data. Acervo: Museu de Saúde Pública Emílio 

Ribas 

 

 Inaugurado em 1928, o asilo-colônia Santo Ângelo foi o primeiro da rede asilar 

paulista, acolhendo os pacientes transferidos dos hospitais improvisados para leprosos, 

como o de Guapira. Recebeu esse nome porque foi instalado em terras doadas pela 

Ordem das Carmelitas próximas à antiga capela Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes. 

 Atualmente, este complexo asilar abriga o Centro Especializado em Reabilitação 

Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, voltado para recuperação de dependentes químicos (Foto 

4).  
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Foto 5 – Asilo-colônia Padre Bento 

Vista panorâmica do asilo-colônia Padre Bento. Sem data. Acervo: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

 Fundado em 1931, o asilo-colônia Padre Bento foi construído em 

propriedade do governo do Estado, em Guarulhos, em terras que abrigavam um 

recolhimento para psicopatas. Nesse asilo, eram internados pacientes com formas 

clinicas não contagiantes e que não apresentassem estágios avançados da doença, haja 

vista ser local de privilegiado acesso e que recebia membros de famílias da elite 

econômica paulista acometidos pela doença.59 

 Se destacava por possuir um pavimento infantil especifico e isolado das 

áreas destinadas aos adultos, maior número de pensionistas (internos pagantes), além de 

luxuosas instalações. (Foto 5) 

 

 

 

 

 

                                                 
59 MONTEIRO, Yara. Da maldição divina à exclusão social: um estudo da hanseníase em São Paulo.  
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Foto 6 – Asilo-colônia Pirapitingui 

 

  Vista panorâmica do Asilo Colônia Pirapitingui. Sem data. Acervo: Museu de Saúde Pública Emílio 

Ribas 

 O asilo-colônia Pirapitingui resultou de um acordo firmado, em 1929, 

entre 48 municípios da zona Sorocabana e a inauguração ocorreu em 1931. Além de 

casas bigeminadas e dos pavilhões, o asilo se destacava pela diversidade de edificações 

religiosas (católicas, protestantes e espíritas) e pela dimensão dos edifícios da cadeia e 

pavilhões psiquiátricos e a escassez de espaços para o lazer. Foi o asilo que abrigou mais 

pessoas (5.000 internos na década de 1950), o que explicaria as recorrentes rebeliões 

registradas e o maior número de transferências60 (Foto 6).  

 

 

                                                 
60 CAPORRINO, Amanda e UNGARETTI, Adda. Remanescentes de um passado indesejado: os estudos 

de tombamento dos exemplares da rede paulista de profilaxia e tratamento da hanseníase. Re. CPC, n. 21, 

p. 146. 
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Foto 7 – Asilo-colônia Cocais 

 

Vista panorâmica do Asilo Colônia Cocais. Sem data. Acervo: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

O asilo-colônia de Cocais, em Casa Branca, era o asilo mais distante em relação 

à cidade de São Paulo. Os fundos para a construção foram angariados pela Comissão da 

Municipalidade da região Mogiana, 1927. A propriedade comprada foi a fazenda Mil 

Réis, cuja propriedade foi repassada à Fazenda Pública do Estado, em 1928.61 

As condições de seu funcionamento eram consideradas precárias em virtude do 

reduzido quadro clínico, do elevado número de internos e da distância da capital, o que 

tronou a transferência para Cocais uma medida disciplinar e punitiva para internos que 

causavam problemas nos demais núcleos da rede. Atualmente abriga o Centro de 

Reabilitação Casa Branca, atendendo pacientes com problemas psiquiátricos (Foto 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 CAPORRINO, Amanda e UNGARETTI, Adda. Remanescentes de um passado indesejado: os estudos 

de tombamento dos exemplares da rede paulista de profilaxia e tratamento da hanseníase. Re. CPC, n. 21, 

p. 147. 
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                          Foto 8 – Asilo-colônia Aimorés  

 

           

              Vista panorâmica do Asilo Colônia Aimorés. s/d. Acervo: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

 O asilo-colônia Aimorés resultou de um acordo estabelecido durante o Congresso 

Regional da Noroeste, em 1927. O terreno foi adquirido pela comissão organizada 

naquela ocasião, porém, com as dificuldades, o Serviço de Profilaxia da Lepra encampou 

as obras, e sua inauguração se deu em 1933. 

 O asilo foi transformado em sanatório, hospital e hoje abriga o Instituto Lauro de 

Souza Lima – ILSL (Foto 8). 

 A formação do quadro técnico62 também foi importante para a perpetuação do 

poder, uma vez que foi desenvolvido pelos hansenólogos do DPL um discurso próprio 

baseado nas medidas que até então acreditava-se serem as mais adequadas para o 

tratamento da doença. Isso significava a perpetuação da estrutura, da organização e do 

funcionamento à parte que existia dentro do DPL. Eles garantiam um tipo de 

                                                 
62 Entende –se por quadro técnico os médicos, o serviço de enfermagem não tinha peso algum. Quase não 

havia enfermeiros nos asilos e as tarefas pertinentes eram, em geral, desempenhadas pelos próprios 

pacientes.   
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conhecimento que contribuía para justificar a continuidade desse saber e principalmente 

para calar vozes que divergiam do sistema. Essas vozes vinham de médicos e 

associações – como a Sociedade de Assistência aos Lázaros, que era contra o isolamento 

compulsório e acreditava na cura do paciente de forma ambulatorial, nos dispensários. 

 Para divulgar esses ideais, o DPL organizava congressos com o intuito de reforçar 

o modelo isolacionista. Os congressos também serviam como veículo de divulgação para 

o saber produzido, uma vez que todos eles reafirmavam as práticas profiláticas aplicadas 

pelo DPL. 

 Outra medida de convencimento eram reportagens publicadas em jornais 

importantes da cidade que ajudavam a convencer a população de que o tratamento 

oferecido aos pacientes estava sendo eficiente e também para justificar os valores 

destinados ao tratamento desses doentes. 

A lepra era assunto polêmico e que instigava a sociedade. Isto fazia com que as 

discussões sobre o tema obtivessem uma dimensão muito maior do que as de outras 

doenças. A lepra era notícia! 

O exercício de qualquer ação relacionada com a doença, tal como promover uma 

atividade benemérita, ou tão somente o fato de opinar sobre o assunto, garantia espaço 

na mídia. Esse fato permitiu a projeção de uma gama variada de pessoas, desde médicos 

e políticos até senhoras de caridade, muitas vezes cercada de sensacionalismo, chegando 

a ser notícia durante muitos dias. Essa prática contribuiu para que jornalistas se 

envolvessem com o tema e que médicos se tronassem articulistas regulares em certos 

jornais.63 

Em São Paulo havia uma grande proximidade entre o DPL e a imprensa, sendo 

que esta, quando se referia ao Serviço Oficial, era via de regra de forma elogiosa. O 

doente era visto como alguém digno de compaixão, quando estava dentro dos muros das 

instituições asilares ou como um ser perigoso, caso estivesse solto ou foragido. Nesse 

caso, eram publicadas matérias em que leprosos teriam sido vistos cercando portões das 

escolas, perseguindo crianças, etc. O pânico contribuía para vender jornais e garantir o 

endosso da população às medidas profiláticas impostas pelo Serviço Oficial. 

A publicação de críticas a esse sistema era rara na imprensa paulista. Nota-se 

porem que notícias publicadas em São Paulo podiam aparecer em jornais do Rio de 

                                                 
63 MONTEIRO, Yara Nogueira. Da maldição divina a exclusão social: um estudo da hanseníase em São 

Paulo. 1995, p. 174. 
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Janeiro, que não adotara a mesma postura profilática de São Paulo e chegara mesmo a 

combater o “modelo paulista. Desta forma, o Rio de Janeiro se constituía em espaço para 

publicações das reivindicações dos doentes paulistas e de críticas contra o DPL, ainda 

que estas não tivessem força de pressão em nosso Estado. 

A cada pronunciamento internacional em que se condenava o isolamento 

compulsório, em especial por ocasião de congressos ou reunião de leprólogos, observa-

se em São Paulo uma resposta justificando a continuidade das medidas.64 

A imprensa paulista acabou, de certa forma, por desempenhar o papel de porta 

voz do grupo que constituía o DPL perante a opinião pública, contribuindo para a 

manutenção do arbítrio e para o fortalecimento das concepções herdadas sobre a 

periculosidade do doente. 

 

  

 

Imagem 1 - Jornal “A Noite” do Estado de São Paulo. 1945. Acervo Museu de Saúde Pública Emílio 

Ribas 

  

Uma série de notícias foram veiculadas pelos jornais para reafirmar a excelência 

do Serviço Oficial, principalmente sobre a eficiência dos tratamentos e da internação 

compulsória. As declarações oficias faziam parte de um mecanismo de legitimação e 

eram também uma forma de intimidar e ridicularizar todos aqueles que se opunham ao 

sistema. 

                                                 
64 MONTEIRO, Yara Nogueira. Da maldição divina a exclusão social: um estudo da hanseníase em São 

Paulo. Tese de doutorado. 1995, p. 175. 
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 Após 1945 as discussões sobre o isolamento compulsório e novos tratamentos 

(Promim e Diazona)65 intensificam-se esboçando novas questões com relação aos 

pacientes. Era o momento da descoberta das sulfonas, e as pessoas não viam a hora de 

sair do isolamento e voltar para os seus familiares e retomar a vida.  Embora a prática 

do isolamento compulsório estivesse acabando em todo o país, São Paulo por ter 

recursos próprios, mantinha a sua política isolacionista contrariando as novas diretrizes 

do Serviço Nacional da Lepra66 e reafirmando o modelo paulista. 

 A partir dos anos 50, a DNS lança a Campanha Nacional Contra a Lepra a fim de 

acabar com o isolamento compulsório em todo território nacional e que logo culminaria 

no Decreto 968/196267, que regulamenta o fim da obrigatoriedade da internação 

compulsória. O primeiro estado a seguir essas diretrizes é o Rio de Janeiro. Seu principal 

objetivo era mudar a estratégia de controle e tratamento da lepra, em outras palavras, 

eliminar o isolamento nos leprosários68. Suas principais ações previstas foram a 

uniformização das ações sanitárias e a organização e estruturação no território nacional, 

dos novos procedimentos profiláticos e clínicos. 

 Em 1956, a CNCL expandiu suas atividades para mais dezesseis estados e, nesta 

nova etapa, tinha como principal desafio obter mais colaboradores profissionais de saúde 

para o combate à lepra. Foram realizadas atividades de educação sanitária, palestras de 

esclarecimento entre outras, com finalidades preventivas. Em 1961, em decorrência do 

cenário político e à restrição das verbas, a campanha desacelera as suas atividades, mas 

continua trabalhando, mesmo com grandes dificuldades até 1970. 

 No sentido contrário a todas essas medidas estava o estado de São Paulo 

que continuava com a sua política isolacionista. Surge em 1959, uma possibilidade de 

mudança em São Paulo, quando o especialista Dr. Orestes Diniz, que era contrário às 

medidas adotadas até então, é nomeado para dirigir o Serviço Nacional da Lepra, ligado 

ao Ministério da Saúde. Esta modificação administrativa abriu caminho para o fim do 

isolamento compulsório dos doentes, por meio do já mencionado Decreto Federal nº 

                                                 
65 Sulfonas. 
66 O Serviço Nacional da Lepra foi criado em 1941, durante as reformas ministeriais implementadas por 

Gustavo Capanema. 
67 O Decreto Federal 968/62 foi revogado em 1976 e a questão da “política de controle da hanseníase” foi 

regulamentada pela Portaria nº 165/BSB, em 14 de maio daquele ano, determinando o fim do isolamento 

seletivo e o atendimento passaria a ser ambulatorial. 
68As resoluções do 7º Congresso Internacional de Leprologia, realizado no Japão em 1958 apontavam para 

uma tendência, também nos demais países, de abandonar o isolamento compulsório, uma vez que já havia 

tratamentos e registros de curas expressivos. 
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968/1962. Entretanto, a lei69 que permitia a internação compulsória não havia sido 

revogada. Considerando que, do ponto de vista legal, um decreto não tem poder de lei, 

havia uma “brecha” para que o estado de São Paulo ignorasse sistematicamente as 

normas e instruções do SNL. 

 Mesmo sem atingir todas as metas previstas, a Campanha Nacional Contra a 

Lepra conseguiu fazer com que a internação obrigatória deixasse, gradativamente, de 

ser praticada. 

Segundo a Pesquisadora Carla Lisboa Porto, toda a estrutura criada a partir do 

confinamento dos doentes, perderia, gradativamente, sua finalidade. Perderia também 

sua força política junto ao governo paulista, em decorrência do impacto das ações da 

Campanha Nacional Contra a Lepra.  

Com a mudança de gestão em 1967, foram nomeados para a Secretaria da Saúde, 

em São Paulo, e para a direção do Departamento de Profilaxia da Lepra, Walter Leser70 

e Abraão Rotberg71, respectivamente, cujas opiniões sobre a internação compulsória 

divergiam daquelas em vigor. Eles fizeram parte do grupo de médicos isolacionistas no 

início de suas carreiras, inclusive Rotberg chegou a trabalhar no DPL. Ambos mudaram 

seus posicionamentos acerca da profilaxia adotada, a partir dos resultados obtidos com 

as sulfonas72.  

Era, portanto, uma mudança radical na conjuntura política sobre a Saúde Pública 

no Estado de São Paulo: o DPL deixou oficialmente de existir. Assim, suas atribuições 

foram transferidas e, em 6 de julho de 1967, tornou-se Departamento de Dermatologia 

Sanitária, extinto em 16 de julho de 1969, quando foi criado o Instituto de Saúde, por 

meio do Decreto nº 52152, transformando-o na Divisão de Hansenologia e 

Dermatologia Sanitária73.  

Neste momento a Secretaria de Saúde desvincula-se da Secretaria de Assistência 

Social e passa a chamar Secretaria de Estado da Saúde, acontecendo a reorganização de 

todos os serviços de saúde e a internação, embora não fosse mais compulsória, ainda 

                                                 
69 O Decreto 968/1962 trouxe avanços importantes para desmontar o modelo isolacionista. No entanto, não 

foi cumprido integralmente em todo o território nacional. Isso porque, até o ano de 1968, ele vigorou 

concomitantemente com a Lei nº 610/1949, que endureceu o isolamento e a perseguição aos “leprosos” e 

ainda era referência para médicos da época.                                                                                                                       
70 Walter Sidney Pereira Leser, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo por duas vezes, nos anos 60 

e 70.  
71 Rotberg médico e leprologista. 
72 Dapsona e Promim 
73 PORTO. Carla Lisboa. De Asilo Colônia a Sanatório Aimorés: suas representações e sociabilidades (1945 

– 1974). Tese de doutorado apresentada ao programa de pós-graduação da Universidade Estadual Paulista. 

Assis, 2016.  
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limitava o direito dos pacientes de ir e vir74, ou seja, ainda havia características de um 

local de controle, de acordo com a definição de Foucault75, para este tipo de instituição. 

Para ele, o poder não é algo que se possa possuir. Portanto, não existe em nenhuma 

sociedade divisão entre os que têm e os que não têm poder. Pode-se dizer que poder se 

exerce ou se pratica. O poder, segundo Foucault, não existe. O que há são relações, 

práticas de poder. Sem deixar de reconhecer que os interesses hegemônicos de diferentes 

grupos sociais se encontram por trás de situações de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 O hospital foi descrito deste modo por um dos internados, onde a autoridade maior ainda era o diretor 

clínico. Ressalta-se que a internação desta pessoa aconteceu em 1978, depois das mudanças ocorridas nas 

políticas públicas para o tratamento de hanseníase, o que sinaliza novamente a resistência por parte da 

instituição em atender novas demandas sociais com relação a estas pessoas.  
75 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.  
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1.6. O Modelo Paulista: poder e legitimação no Estado de São Paulo -1930 

 

No Brasil, adotou-se, com relação à lepra, como vimos, uma postura isolacionista e 

esta foi difundida e administrada nos estados de formas diferentes. Esta postura, segundo 

Yara Monteiro, propiciou o surgimento de dois grupos distintos com relação ao 

isolamento compulsório: os humanitários e os isolacionistas. 

A posição humanitária recomendava atitudes mais brandas de isolamento. 

Indicavam o isolamento domiciliar e a construção de pequenos leprosários para casos 

excepcionais. Dentre os humanitários destaca-se o médico Emilio Ribas, uma das vozes 

mais ativas desde o início do século XX.  A partir das medidas profiláticas aplicadas no 

combate à hanseníase, Emílio Ribas apresenta o seu plano no 1º Congresso Médico 

Paulista, em 1916, onde normatizava e estruturava as medidas defendidas no combate à 

doença e principalmente o combate ao isolamento compulsório.  

Em decorrência da atuação de Emílio Ribas, importantes nomes da sociedade 

paulista começaram a atuar na luta contra a hanseníase. Dentre eles destaca-se José C. 

de Macedo Soares, que contribuiu para a fundação da “Associação Protectora dos 

Morféticos”, que mais tarde viria angariar fundos para a construção do Asilo-Colônia de 

Santo Ângelo. 

 A partir dos anos 30, entretanto, o isolacionismo começa a ser estabelecido, com a 

proposta de que todos os doentes deveriam ser excluídos da sociedade. Alguns apoiavam 

o isolamento  

“... Taes leprosos não têm domicilio próprio, não tem o menor habito higiênico e sua mentalidade 

não comporta outra medida de defesa coletiva, senão a de uma radical e obrigatória internação em 

leprosário.”76 

 

Dentre os isolacionistas destacam-se Oswaldo Cruz e Arthur Neiva, sendo o 

primeiro favorável ao isolamento insular77.  

Portanto, nas primeiras décadas do século XX, duas correntes postularam condutas 

diferentes para conter o avanço da endemia e cada uma com um discurso próprio. Sendo, 

que cada uma delas dependia de quem estava no poder.  Em 31 de julho de 1929, o atual 

governador de São Paulo, Júlio Prestes sanciona a lei nº 2.416 que organiza a Inspetoria 

                                                 
76 MEDEIROS, Maurício. “Leprosos e leprosários” In: Diário de Medicina, Rio de Janeiro, 1924, Ano I, nº 

15.  
77 O isolamento deveria ser feito na Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro. 
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de Profilaxia da Lepra. Em sua primeira parte “Da profilaxia da lepra” legislou sobre a 

vida do doente internado, do diagnóstico até sua morte, referindo-se também aos 

comunicantes. Na segunda parte da lei “Da organização e pessoal de serviço” dispunha 

sobre a estruturação, quadro de funções, atribuições e competências.78 

A promulgação dessa lei determinou o isolamento compulsório e foi suporte para a 

especificidade da profilaxia da lepra no Estado de São Paulo. A lei de 1929 organizou o 

modelo conhecido como “tripé”: asilo, dispensário e preventório. O asilo destinava-se 

ao isolamento dos doentes; o dispensário ao controle (atendimento e exames) dos 

comunicantes e identificação de doentes: e o preventório cuidaria dos filhos dos doentes 

internados e nascidos nos asilos. Esta organização retirou do dispensário o foco principal 

de tratamento dos doentes que apenas poderiam receber tratamento nos asilos.79 

Com a Revolução de 1930, sobe ao poder no Estado de São Paulo, o interventor 

Alberto Lins de Barros que assumiu o compromisso de resolver o problema da lepra. 

Num primeiro momento, ele convida o doutor Heraclídes-Cesar de Souza Araújo para 

assumir a Inspetoria de Profilaxia da Lepra, só que trinta dias depois ele deixa o cargo e 

o mesmo é entregue ao doutor Francisco Salles Gomes Junior. A sua gestão foi marcada 

por autoritarismo e pela centralização de poder, autoritarismo esse, que fazia do DPL o 

único órgão de saúde a tratar da lepra, nenhum outro médico fora do DPL tinha 

autorização para tratar doentes. 

Ao assumir o cargo, Salles Gomes reestrutura o IPL e cria o Serviço Oficial. Ficou 

estabelecido que somente médicos vinculados à Inspetoria poderiam tratar os doentes de 

lepra e todo e qualquer caso deveria ser notificado imediatamente ao Serviço Oficial. 

Em 1935, em São Paulo, a Inspetoria de Profilaxia da Lepra passou a chamar-se 

Departamento de Profilaxia da Lepra, em nada alterando as suas funções e diretrizes. No 

entanto, passa a ser subordinada diretamente à Secretaria, como podemos observar nos 

organogramas abaixo.  

 

                                                 
78 PUPO, J. de A. Organização actual dos serviços de prophylaxia da lepra. São Paulo, 1931, pp 65.  
79 BRAGA, Andrea B. Freitas. “O que tem de ser tem força”: narrativa sobre a doença e a internação de 

Pedro Baptista, leproso, meu avô (1933-1955). Dissertação de mestrado. Casa de Oswaldo Crus, Rio de 

Janeiro, 2006. 
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              Organograma 1 -  Inspetoria de Profilaxia da Lepra - 1931 

 

                                          Acervo Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 
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              Organograma 2 – Departamento de Profilaxia da Lepra - 1937 

                                         Acervo Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

 Podemos observar no organograma a importância do Departamento de Profilaxia 

da Lepra na administração pública paulista. No organograma 2 de 1931, a Inspetoria de 

Profilaxia da Lepra está no mesmo nível que os demais Institutos. Já no organograma 3 

de 1937, podemos perceber que o DPL está na mesma hierarquia que a Diretoria Geral 

do Serviço Sanitário. Isso demostra que o DPL não era subordinado a nenhum outro 

órgão, respondendo diretamente ao Secretário de Saúde Pública que por sua vez dava 

amplos poderes e autonomia ao diretor do DPL, que na ocasião era Salles Gomes. 

 Segundo Yara Monteiro, o Departamento de Profilaxia da Lepra em São Paulo 

foi “único dentro da estrutura burocrática brasileira” seu orçamento contava, além dos 

recursos estaduais, com investimentos do governo federal, dos municípios e da própria  

 sociedade. Isso fez com que o departamento ganhasse autonomia, poder e     

principalmente confiança de que nada poderia atingi-lo, nem mesmo a imprensa. 
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 A lepra sempre foi um tema relevante para a imprensa, seja de apoio ao sistema 

ou contra ele. O Doutor Salles Gomes sempre concedia entrevistas aos jornais para 

aplacar as inúmeras críticas que sempre recebiam, principalmente com relação ao 

isolamento compulsório e também para acalmar e dar satisfação à população sobre as 

verbas destinadas a tratamento da doença. 

 

 

Imagem 2 - Jornal “A Noite” do Estado de São Paulo. Entrevista concedida ao Diário de São Paulo 

em 29 de julho de 1945. Acervo Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. 

 

Na entrevista em questão, Salles Gomes é questionado sobre alguns benefícios que 

os pacientes com dinheiro recebiam, sobre as fugas, a alimentação e as acomodações. 

Ele não dá muitas explicações e reafirma que a administração dele é séria e trabalha com 

responsabilidade. O próprio jornalista o descreve como um homem gentil, acessível, 

cavalheiresco e responsável. Isso mostra que apesar de todas as denúncias, que eram 

constantes, o DPL ainda era mostrado como uma Instituição séria e acima de quaisquer 

questionamentos quanto à sua administração. 

Todas as notícias favoráveis ao isolamento compulsório eram valorizadas pela 

mídia, e toda e qualquer notícia a favor do tratamento ambulatorial era censurada pelos 

jornais de grande circulação que apoiavam o Departamento de Profilaxia de Lepra. Isso 

também acontecia nos Congressos de Leprologia, onde o isolamento compulsório 

sempre tinha maior destaque nas pautas. 

O isolamento compulsório proposto pelo modelo paulista não só tinha autonomia 

sobre os pacientes, mas também sobre os seus direitos como cidadão. Uma vez internado 

nas instituições asilares, o paciente perdia o direito ao voto. A justificativa dada pelas 

autoridades responsáveis é que se o doente saísse para votar poderia transmitir a doença 

às outras pessoas e para levar urnas até as instituições asilares sairia muito caro. 

Surgem então, algumas propostas para que os portadores da doença passassem a 

exercer o seu direito cívico do voto. Uma dessas propostas veio através do deputado 
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Ulisses Guimarães e que mais tarde se transformou em lei, sancionada pelo presidente 

da República Getúlio Vargas. O código eleitoral brasileiro dizia que onde houvesse 

cinquenta ou mais eleitores deveria haver uma mesa receptora e, assim, a lei também foi 

cumprida dentro dos asilos colônias. 

 

 

 

Imagem 3 -Jornal “Folha de São Paulo” 

   12 de setembro de 1951 

  

 

         Imagem 4 - Jornal “O Tempo” – São Paulo 

                11 de setembro de 1951 

            

 

 O isolamento compulsório em São Paulo, por perdurar oficialmente até 1967 

tornou-se um modelo a ser combatido, uma vez que os demais estados da federação já 

haviam abolido está prática.  

 Os índices epidemiológicos identificaram que a internação compulsória não 

combateu a doença, conforme podemos observar no quadro abaixo. Novas propostas de 

combate à endemia começaram a surgir nos congressos nacionais e principalmente 

internacionais, tais como o tratamento quimioterápico e ambulatorial. 

Organograma 4 – Fichamento de doentes no Estado de São Paulo 1924-1970 
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Gráfico 1 – Fichamento de doentes no Estado de São Paulo (1924-1970) 

 

 

Fonte: Porto, Carla Lisboa. Porto, Carla Lisboa. Reinventando um lugar de exclusão: práticas, 

representações e sociabilidades de portadores do Mal de Hansen em um local de isolamento (1945 – 1969). 

Tese de doutorado. Pag. 48. Unesp. BELDA, W. A endemia da hanseníase no Estado de São Paulo 

(situação atual: tendência secular, 1924 – 1970). 1974. 332 p. Tese (Doutorado em apresentada à 

Disciplina de Dermatologia Sanitária do Departamento de Epidemiologia) - Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1974. p. 264. 

 

A pesquisadora Carla Lisboa Porto, fez uma análise sobre a estrutura “modelar” 

e indica que ela foi vítima do seu próprio sistema. “Criada para acolher as pessoas 

contaminadas, com a internação obrigatória, ela não suportaria a quantidade cada vez 

maior de internados. Ao tentar escondê-los da sociedade, por meio de diversos recursos 

e discursos, ela expunha sua ineficácia, quanto à possibilidade de um tratamento.” 

Podemos observar no gráfico uma queda no número de internos a partir dos anos 60, em 

decorrência do fim do isolamento compulsório. 

O que fica claro é que os internos não se resignavam com a doença e a privação 

da liberdade, como dizia o discurso oficial, que afirmava que essas pessoas eram 

“vítimas de um flagelo milenar”. Elas se mobilizavam e buscavam melhorar as 

condições dentro dos leprosários e queriam de volta os direitos que lhes foram retirados. 
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Quadro 3 – Número de Internados e de altas médicas no local de isolamento. 

Ano Número de pacientes Número de altas 

1941 1538 50 

1949 1186 57 

1959 980 135 

1974 556 454 

Fontes: Relatórios Epidemiológicos. Divisão de Serviços do Interior – DSI. 

 

No início da década de 1940 foram registrados números grandes de internações, 

porém, ao longo do período analisado, o número de altas em Aimorés – o único asilo 

colônia com dados estatísticos das internações -  cresceu consideravelmente, se 

comparado ao número de pacientes internados. Se a grande quantidade de internações 

dava-se inícialmente por causa da inexistência de cura e da busca ostensiva por doentes, 

posteriormente, com as sulfonas, isso mudaria. Mesmo que a quantidade de altas no local 

de isolamento tivesse aumentado, o que se deveu ao uso dos novos medicamentos, a 

“necessidade” de manter esta estrutura passaria a ser justificada pelo tratamento e 

erradicação da epidemia.  

O discurso isolacionista só mudaria de maneira mais evidente com a mudança do 

Secretário da Saúde, e das políticas públicas para a profilaxia da doença, em 1967, 

quando Walter Leser assume a pasta da Saúde Pública, assunto este que será tratado no 

segundo capítulo. 
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CAPÍTULO 2.  EXCLUSÃO E LEGITIMAÇÃO  

2.1. O CONTROLE DO ESPAÇO E PROFILAXIA PARA OS PORTADORES DE 

HANSENÍASE 

 

“As políticas de proteção social emergem de uma articulação entre consciência social das elites e seus 

interesses materiais a partir de oportunidades por elas vislumbradas com a coletivização do bem-

estar”80  

 

As práticas sanitaristas desenvolvidas na primeira República confirmam a 

incorporação de conhecimentos científicos à esfera pública para enfrentar os problemas 

advindos do crescimento geométrico das cidades em termos populacionais desde o 

advento da República. As instituições criadas definiram uma forma de atuar cooperada 

em São Paulo, evidenciando que a saúde pública era uma das prioridades do governo 

estadual paulista.81   

O fortalecimento do Estado republicano no Brasil ampliou sua esfera de ação. O 

seu poder era baseado no sistema econômico e, consequentemente, na produtividade, na 

qual os problemas de saúde interferiam diretamente. Visando a manutenção da ordem 

urbana, as soluções dos problemas de saúde se configuram como ações policiais, 

resultando em vigilância e punição às infrações. Com as epidemias, diferentes tipos de 

controle surgiram sobre a vida dos doentes e, consequentemente, sobre as cidades.   

Como a cidade de São Paulo estava em pleno crescimento econômico e os 

problemas relacionados à saúde causavam uma série de transtornos sociais que 

influenciavam os planos econômicos, como o crescimento dos cortiços, que geravam uma 

série de doenças infecto contagiosas, como a lepra, a tuberculose e também a pobreza que 

se instaurava nesses lugares degradados e mal vistos pela sociedade.  

A pouca oferta habitacional e os baixos salários forçavam numerosos grupos de 

pessoas a ocupar residências coletivas próximas às industrias, cujas instalações, 

inadequadas e insuficientes às necessidades, favoreciam a proliferação de sujeira e 

                                                 
80

 HOCHMAN, Gilberto. A Era do Saneamento. As bases da política de Saúde Pública no Brasil. Editora 

Hucitec. São Paulo, 2006.  
81 Em 1892 foram criados em São Paulo os laboratórios bacteriológico, vacinogênico e de análises clínicas 

e farmacêuticas. Ampliados logo depois, transformaram-se, respectivamente, nos institutos Butantan, 

Biológico e Bacteriológico (mais tarde demonizado Adolf Lutz). Mais tarde, em 1903, foi inaugurado o 

Instituto Pasteur (Bertolli Filho, 1996:17) 
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doenças. Tais locais, considerados como deturpadores do caráter pela mistura entre sexos, 

idades e índoles, eram repudiados, assim como seus moradores. A falta de higiene 

reinante era vista como prejudicial à economia e produtividade, pois repercutia no 

rendimento da mão-de-obra, nas mortes prematuras e nos gastos médicos. 

O cortiço foi o tipo de moradia popular predominante em São Paulo desde o final 

do século XIX. Era principalmente composto pela subdivisão dos cômodos de uma casa, 

no maior número possível de cubículos que davam para um pátio com banheiros, cozinha 

e tanque coletivos. A maioria da população pobre de São Paulo aí residia até 1950.  

A presença dos cortiços no cenário urbano da capital era um incômodo higiênico 

e social. A falta de abastecimento sanitário e o pouco cuidado com a limpeza e circulação 

de ar dos cortiços fazia destas moradias focos de doenças que acabaram tornando-se 

endêmicas em São Paulo. O amontoamento dos cortiços também representava uma 

ameaça à beleza e à ordem social do centro da cidade que era considerada a locomotiva 

do Brasil. 

No início do século XX, os Códigos de Posturas e o Código Sanitário aparecem 

com o intuito de conferir um padrão higiênico e de ordem que a cidade precisaria manter 

a partir do momento em que passou a abrigar, sem as devidas condições, os imigrantes e 

trabalhadores nacionais pobres. As Posturas ordenavam as atividades, o caminhar e os 

“barulhos” dentro da cidade, e o Código Sanitário vinha transformar o espaço e o hábito 

dos cidadãos para evitar que as doenças fossem facilmente disseminadas entre os 

habitantes da capital. Sendo assim, ambos os Códigos vinham com a proposta de conferir 

um novo padrão à cidade que progredia com o advento da industrialização. 

Segundo François Beguin82 os problemas relacionados à saúde agiam como 

obstáculos ao progresso interrompendo o crescimento das capacidades produtivas e 

diminuindo o capital social e moral da sociedade. Sendo assim, a saúde tornou-se um 

problema técnico que podia ser controlado com a ajuda de engenheiros e artefatos 

sanitários. 

Por não se conhecerem profundamente as causas das doenças, as ações se 

dividiam entre o isolamento de doentes em hospitais (evitando-se o contágio) ou a 

fiscalização de produtos, construções e espaços públicos e a estruturação urbana 

(evitando-se a transmissão pelo meio). Descobrindo-se o poder da limpeza sobre as 

doenças, médicos e engenheiros atuaram conjuntamente na execução de obras de 

                                                 
82

 BEGUIN, François. As maquinarias inglesas do conforto. “Espaço & Debate”, nº 34, 1991.  
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higienização urbana. Dessa forma surgiu a engenharia sanitária, resultando nas grandes 

ações que tinham a sujeira como inimiga da saúde, sendo considerados logo também os 

espaços dos pobres e miseráveis.83 

A crença no contágio como propagadores das doenças, fortaleceu a 

representatividade do meio na manutenção da vida humana mediante a higiene pública. 

As habitações dos pobres eram consideradas ameaçadoras para a saúde das cidades. Tal 

situação resultava em maior estigmatização da pobreza e das doenças, pois estas 

representavam uma ameaça à segurança dos abastados e de suas fontes de lucro. Pobreza 

e doença, por serem os avessos da ordem produtiva burguesa, eram rejeitadas. 

O entendimento das epidemias como resultado da espacialização da pobreza e 

como ameaça ao sistema produtivo, à integridade burguesa e ao progresso, direcionou as 

atenções do Estado, e de toda classe “letrada”, sobre a condição de vida e moradia 

operária.  

Os médicos também passam a exercer um papel de fundamental importância, pois 

os saberes médicos não estavam apenas vinculados aos aspectos clínicos da saúde, mas 

também a um espaço social que deveria ser compreendido em sintonia com o espaço 

físico de ocupação do território. 

A pesquisadora Bianca Melzi De Domenicis faz uma bela análise sobre o espaço 

urbano baseado no pensamento de Cerdá84, afirmando que o mau funcionamento do 

espaço urbano é sintoma de uma doença social sendo que a proliferação desta moléstia 

tem raiz econômica.85  Cerdá apropria-se dos conceitos da biologia e faz da cidade um 

corpo urbano, cujo sistema venoso encontra-se no subsolo, com tubos canalizando água 

e esgoto que garantem o funcionamento do externo corporal. 

Cerdá preocupa-se com os métodos de observação e com as disciplinas auxiliares 

ao processo de estudo, sendo a biologia e a história as de maior relevância estrutural e 

resolutiva na trajetória do engenheiro cientista. Ainda de acordo com Cerdá, a história 

não é finalidade e nem um adicional à teoria do urbanismo, ela é obrigatória para situar a 

ciência urbana. 

                                                 
83 COSTA, Ana Paula Silva da. Asilos Colônias Paulistas – analise de um modelo espacial de confinamento. 

Dissertação de mestrado. EESC/USP. 2008 
84

 CERDÁ, Ildefonso. Teoría General de La Urbanizacion y Aplicacion de sus Principios y Doctrina em 

Reforma y Ensanche de Barcelona. Tomo I. Madrid: Imprensa Española, 1867. P.7. 
85 DOMENICIS, Bianca Melzide. Os cortiços e o urbanismo da cidade de São Paulo no final do século 

XIX. Dissertação de mestrado. São Paulo, 2014. 
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A analogia entre urbanização e biologia leva ao conceito de medicalização do 

conjunto urbano, como se a cidade fosse um corpo doente remediado pelo urbanista, que 

além de pensador social, assume também o papel de médico e herói na sua formação de 

engenheiro.    

          Para Foucault, a medicina social, termo este usado desde o século XVIII para 

desenvolver modelos institucionalizados de medidas sociais relacionadas à saúde foi 

usada como estratégia biopolítica – formatação do Estado e do indivíduo -  à constituição 

dos sujeitos em campos como a higiene e a moral.86 Mais do que curar pacientes, a 

medicina social se converte em instrumento de normatização, governando a vida das 

pessoas, e os espaços privados sofrem com a interferência das vigilâncias sanitárias e sua 

cartilha do "bem-estar". Sendo assim, os médicos passam a ser os higienizadores da 

sociedade, medicina essa que é convocada a participar do processo de urbanização e que 

vai ganhando cada vez mais espaços e poderes.  

Ainda para Foucault, com a organização de um saber medico estatal, a 

normatização médica, a subordinação dos médicos a uma administração central e, 

finalmente, a integração de vários médicos em uma organização central médica estatal, 

tem-se uma série de fenômenos inteiramente novos que caracterizam o que pode ser 

chamado de medicina de Estado.87 E assim nos ajuda a pensar na questão da 

“medicalização” da sociedade, quando se trata de uma passagem de uma “medicina 

individual” para uma “medicina social”: 

 

[...] o conhecimento da doença considerada como essência abstrata cede lugar a um saber 

moderno do indivíduo como corpo doente. Guiado pelos problemas dos tipos de intervenção das várias 

formas de medicina, Foucault articula os saberes com o extra discursivo, seja instituições, como o 

hospital, a família, a escola, seja em um nível mais global, as transformações político-sociais88. 

 

E também nos esclarece no tocante à questão da “normatização” do corpo social: 

 

                                                 
86  FOUCAULT, Michel. Historia de la medicalización. Segunda conferencia em el curso de medicina social 

que tuvo lugar em octubre de 1974 em el Instituto de Medicina Social, Centro Biomédico, de la 

Universidade de Rio de Janeiro, Brasil. Revista Educación médca y salud, v. 11, n. 1, 1977. 
87 FOUCAULT, Michel. “O Nascimento da Medicina Social”. In: MACHADO, R (org). Microfísica do 

poder. Rio de Janeiro. Graal, 1979. p. 80. Apud MORAES, Daniela Lemos. Auto-Imagem, Fotografia e 

Memória. Contribuições de ex-internos do asilo-colônia Aimorés –SP. Dissertação de Mestrado. Campinas, 

2005 
88 MACHADO, Roberto. “Por uma Genealogia do Poder”, in: Microfísica do Poder/Michel Foucault (org. 

Roberto Machado). Rio de Janeiro. Edições Graal, 1979, p. IX. 
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Por pensamento médico entendo uma maneira de perceber as coisas que se organizam em torno 

de uma norma, isto é, que procura distinguir o que é norma daquilo que é anormal [...] o pensamento 

procura também meios de correção que não exatamente meios de punição, e sim meios de transformação 

do indivíduo, toda uma tecnologia do comportamento do ser humano que está vinculada a uma norma.89 

 

 E é neste contexto que os médicos e urbanistas em nome do "bem-estar" vão 

ganhando espaço e ditando as regras para compor uma sociedade cada vez mais salubre 

e normatizada. 

Para Marisa Carpinteiro o surgimento dos surtos epidêmicos levou vários setores 

da sociedade paulista, principalmente médicos, sanitaristas e administradores públicos a 

discutirem problemas relacionados às moradias insalubres, nas várzeas dos rios.90 

Para Mariza Romero, esses médicos e engenheiros queriam criar condições 

objetivas de erradicação das doenças epidêmicas por meio de pesquisa, produção de 

vacinas, campanhas educativas, empenhando-se na mudança de comportamento, 

incentivando a formação de uma visão de mundo mais adequada ao rumo que 

necessariamente o país deveria tomar. 91 

Por não se conhecer profundamente as causas das doenças, as ações profiláticas 

dividiam-se entre o isolamento de doentes para evitar o contágio ou a fiscalização e a 

estruturação urbana para evitar a propagação pelo meio. Nesse sentido, médicos e 

engenheiros atuaram conjuntamente na execução de obras de higienização urbana. 

E é a partir desse panorama que surge a preocupação com a doença que se “pega” 

e dentre elas estava à lepra, conhecida desde a Antiguidade92 como uma doença que 

caminha lentamente. A identidade etiológica da hanseníase remonta apenas ao final do 

século XIX, quando o médico norueguês Gerhard Henrik Armauer Hansen, ao analisar 

material de lesões cutâneas, descobriu a Mycobacterium leprae93, bacilo causador da 

                                                 
89 FOUCAULT, Michel. Dits et Écrits, vol. III: 1976-1979, Paris: NRF-Gallimard, 1994, p. 374. Apud 

MORAES, Daniela Lemos. Auto-Imagem, Fotografia e Memoria. Contribuições de ex-internos do asilo-

colônia Aimorés –SP. Dissertação de Mestrado. Campinas, 2005. 
90 CARPINTÉRO, Marisa Varanda T. A construção de um sonho. Os engenheiros-arquitetos e a formulação 

da política habitacional no Brasil. Editora da Unicamp. 1997. 
91 ROMERO, Mariza. Medicalização da saúde e exclusão social, p. 19. Edusc, 2002. 
92

 Antigo Testamento, no livro de Levítico, cap. 13 e 14. Orientações sobre a lepra. 
93 A bactéria ataca a pele e o sistema nervoso, particularmente nas extremidades, como orelhas, nariz, mãos 

e pés. Entre os sintomas da hanseníase estão: dormências, dor nos nervos dos braços, mãos, pernas e pés; 

lesões de pele (placa e caroços pelo corpo) com alteração da sensibilidade ao calor, ao frio e ao toque, além 

de áreas da pele com alteração de sensibilidade, mesmo sem lesão aparente; diminuição da força muscular; 

manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou marrons. A doença tem baixa transmissibilidade e a 

contaminação é feita por meio do contato contínuo entre doentes que estejam sem tratamento e pessoas 

com imunidade frágil. O tratamento é feito atualmente por poliquimioterapia (PQT), distribuído 
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doença, afirmando que é uma doença contagiosa, fato que viria justificar o internamento 

dos leprosos em instituições fechadas.  

Tendo em vista que o doente era a única fonte propagadora do mal, a medicina 

passou a considerar o internamento compulsório como a única forma de profilaxia da 

hanseníase. 

Com a ideia de criar uma sociedade à parte para receber “os infelizes” portadores 

do Mal de Hansen, foram adotadas várias políticas de controle preventivo, bem como a 

construção de diversos locais para receber o número cada vez maior de pessoas doentes, 

nas primeiras décadas do século passado. 

Pelo viés da medicina urbana colocada por Foucault fica evidente que o objeto da 

política isolacionista era a cidade e não o leproso. Não se busca tratar o doente, e sim 

retirá-lo enquanto foco de doença do tecido urbano. A militarização da medicina, em 

nome do bem comum, mostra-se no discurso de alguns médicos: “a honra da medicina 

brasileira está em jogo; agora é combater ou desonrar-se aos olhos do mundo culto; é 

preciso mobilizar a medicina nacional como soldados em tempo de guerra, para a grande 

batalha sanitária. ”94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
gratuitamente pelo SUS, e dura de seis meses a dois anos. Após duas semanas do início do tratamento, não 

existe mais o risco de transmissão. 
94 MONTEIRO, Yara Nogueira. Da maldição divina a exclusão social: um estudo da hanseníase em São 

Paulo. Tese de doutorado. 1995. Pag. 149 
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2.2 CIDADES DOENTES: OS LEPROSÁRIOS, O MOVIMENTO SANITARISTA E AS 

MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Uma das grandes utopias sobre o controle do espaço urbano foi o Panóptico95, 

criado em 1785 criado pelo inglês Jeremy Bentham, que entendia a arquitetura como um 

transformador da conduta dos usuários de edifícios, inicialmente pensado como controle 

do espaço em presídios. 

 

                                                   Imagem 5 - Planta da estrutura do Panóptico 

Planta da estrutura do Panóptico idealizado por Bentham (desenho feito pelo arquiteto inglês Willey 

Reveley, 1791. Fonte:  

 

Durante o século XIX e meados do século XX inúmeras edificações foram 

destinadas ao controle dos indesejáveis, fossem eles portadores de doenças incuráveis e 

transmissíveis ou mesmo “loucos”; pessoas que não só eram portadoras de doenças, mas 

que de alguma forma incomodavam os ideais de crescimento das cidades e do progresso. 

                                                 
95 É um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, concebida pelo filósofo e jurista 

inglês Jeremy Bentham em 1785, que permite a um único vigilante observar todos os prisioneiros, sem que 

estes possam saber se estão ou não sendo observados. O medo e o receio de não saberem se estão a ser 

observados leva-os a adotar o comportamento desejado pelo vigilante. Por requerer menor número de 

vigilantes, o sistema pan-óptico teria, segundo Bentham, a vantagem de ser mais barato do que o adotado 

nas prisões de sua época, sendo aplicável não só às prisões, mas a qualquer outro tipo de estabelecimento 

baseado na disciplina e no controle. Conteúdo publicado originalmente no site Psicología y Mente, 

livremente traduzido e adaptado pela equipe da Revista Pazes. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Penitenci%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
https://pt.wikipedia.org/wiki/1785
http://fonte:%20https/psicologiaymente.net/social/teoria-panoptico-michel-foucault
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E diante dos interesses da sociedade industrial e rural foram surgindo novos modelos para 

a adequação social desses marginalizados. 

As estruturas dos locais de exclusão foram modificadas. As cadeias passaram a 

considerar a influência da ventilação com o intuito de evitar a propagação das doenças e 

nos hospitais aconteceu a segregação por tipos de doenças. A questão moral também é 

levada em consideração e começa a surgir o modelo pavilhonar96 como mostra a foto 9, 

que melhora o controle dos internos e suas condutas. A separação por pavilhões servia 

também como barreira para evitar contágio de diferentes moléstias, o que permitia um 

melhor diagnóstico e tratamento dos pacientes. 

 

Foto 9 -  Modelo pavilhonar - Preventório Santa Teresinha.   

                             Fonte: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

Um desses modelos eram os preventórios que recebiam filhos de hansenianos 

separados ao serem recolhidos nas instituições ou pelo nascimento. Paulatinamente, o 

Estado concentrou em si a responsabilidade pelo combate à lepra, porém a atuação da 

iniciativa privada manteve-se constante. No caso preventorial, a fundação e a 

administração recaíram sobre sociedades civis e religiosas, apesar de se integrarem às 

políticas de saúde pública e estarem sob a vigilância estatal. 

                                                 
96 O modelo pavilhonar foi tido como solução arquitetônica ideal, numa época em que os trabalhos de 

Pasteur (1864) sobre o papel das bactérias como agente de enfermidades e os de Kock (1876) sobre os 

perigos do contágio indicavam o isolamento dos pacientes com enfermidades potencialmente contagiosas. 
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A mobilização em prol de preventórios ocorria de forma individual ou 

através de associações, verificando-se uma predominância de mulheres da alta 

sociedade nessas ações. É o caso da atuação da Baronesa de Franca e de Alice 

Tibiriçá. Esta fundou, em 1932, a Federação das Sociedades de Assistência aos 

Lázaros e Defesa contra a Lepra, considerada de utilidade pública pelo governo 

federal em 1937. A primeira instituição preventorial paulista e brasileira foi o 

Preventório Santa Terezinha do Menino Jesus (foto 9). Foi implantado em 

decorrência das atividades da associação filantrópica homônima, constituída em 

1913 por senhoras da alta sociedade ligadas à Cúria Metropolitana, que tinha à sua 

frente Dona Margarida Galvão. Na década de 1920, a associação demonstrou 

preocupação com os filhos de hansenianos, recebendo a doação de um grande 

terreno no bairro da Lapa, em São Paulo. Contudo, o plano de construir nesta área 

um “asilo--escola” foi barrado pelo Serviço Sanitário sob a alegação de sua 

localização ser no centro urbano. 

Em 1922, os estatutos da Associação foram aprovados pelo Arcebispo 

Metropolitano, contendo a previsão da criação de um asilo destinado aos filhos sadios de 

leprosos, subordinando-os a um regimento especial, de acordo com as prescrições 

científicas e inspirações da Caridade Cristã97. Com esse intuito, no ano de 1926, a 

Associação adquiriu um terreno de 145.000 m², situado próximo à Estrada de Ferro 

Sorocabana, no atual município de Carapicuíba. Idealizado pelo arquiteto Adelardo 

Soares Caiuby, entre 1922 e 1925, e executado pelo engenheiro Álvaro de Salles Oliveira, 

a inauguração do preventório ocorreu em 1927. 98 

Com o aumento da demanda por vagas devido ao internamento compulsório dos 

pais, o Estado de São Paulo implantou, em 1932, o Preventório de Jacareí (foto 10), em 

cidade homônima. Sob a supervisão da IPL, o antigo Colégio Nogueira da Gama foi 

adaptado e recebeu inicialmente crianças de todas as idades. Mais tarde, realizou acordo 

com o Preventório Santa Terezinha para acolher meninos maiores de 12 anos de idade, 

                                                 
97 SANTOS, Cláudia Cristina dos. Crianças indesejadas. Estigma e exclusão dos filhos sadios dos 

portadores de hanseníase internados no Preventório Santa Teresinha (1930-1967). Dissertação de mestrado 

em História Social – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2009. 
98 CAPORRINO, Amanda W. e UNGARETTI, Adda. A.P. Remanescentes de um passado indesejado: os 

estudos de tombamento dos exemplares da rede paulista de profilaxia e tratamento da hanseníase. Revista 

CPC, São Paulo, n. 21 especial, p. 134, 1. Sem, 2016 
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pois este manifestava preferência pela internação de recém-nascidos e menores do sexo 

feminino. As crianças egressas dos asilos-colônia com alta condicional também eram 

encaminhadas para Jacareí. 99 

Em 1941, os preventórios passaram a se denominar “educandários” com o 

intuito de atenuar o preconceito e facilitar a reinserção das crianças na sociedade. 

No final da década de 1940, foram contabilizados 28 preventórios no Brasil, três em 

território paulista.100 Porém, os estudos de tombamento identificaram como oficiais 

apenas os preventórios Santa Terezinha do Menino Jesus e de Jacareí. Os dados 

acerca da existência de outros exemplares paulistas são escassos e sem lastro 

documental até o momento, principalmente porque muitos deles funcionaram 

clandestinamente.101 Hoje, a Associação Santa Teresinha mantém a finalidade de 

amparo a menores em situação de risco e sua administração é realizada pelas Irmãs 

da Congregação Filhas de Nossa Senhora Stella Maris, desde 1978. Já o edifício do 

preventório Jacareí abriga atualmente secretarias da Prefeitura Municipal e postos 

de atendimento do IBGE e Sebrae.102  

 

Foto 10-  Vista aérea do Preventório Jacareí. 1940. Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

                                                 
99 MONTEIRO, Yara. Doença e Estigma. Revista de História, São Paulo, n. 127-128, p. 131-139. Ago-dez, 

1992. 
100 OPROMOLLA, Dilton Vladimir Araújo. Noções de Hansenologia. Bauru: Centro de Estudos Dr. 

Reynaldo Quagliato, 2000. 
101 OLIVEIRA, Teresa. Nascidos despois: a verdadeira história dos filhos dos pacientes de hanseníase 

separados de seus pais pelo isolamento compulsório. São Paulo, Scortecci, 2015. 
102 CAPORRINO, Amanda W. e UNGARETTI, Adda. A.P. Remanescentes de um passado indesejado: os 

estudos de tombamento dos exemplares da rede paulista de profilaxia e tratamento da hanseníase. Revista 

CPC, São Paulo, n. 21 especial, p. 137, 1. Sem, 2016 
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Ainda neste mesmo contexto de controle do espaço e de retidão moral surgem as 

vilas operárias que permitiam um maior controle sobre os empregados e uma maior 

produtividade, sem deixar de lado os preceitos higiênicos e morais que estavam sendo 

implantados na época. 

As vilas eram de extrema importância para os empresários, pois além do controle 

moral, eles conseguiam controlar as doenças e impedir que os funcionários perdessem 

dias de trabalho por estarem enfermos. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 - Vila operária Maria Zélia. Criada 

por Jorge Street proprietário da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, 1917                

 

As construções são produtos sociais e culturais que representam os valores e os 

poderes prevalecentes em cada época. A produção industrial promoveu grandes 

transformações nas cidades e no modo de vida dos habitantes. Alguns edifícios destinados 

à exclusão de indesejáveis já existiam, no entanto, diante das necessidades e interesses da 

sociedade industrial, novos modelos foram criados para garantir a estrutura social 

existente.  

Os avanços sobre os estudos da hanseníase a partir das décadas de 30 e 40 

demostraram que a doença era de baixa letalidade e que seus portadores demorariam para 

apresentar ou nunca apresentariam comprometimentos físicos. Portanto, esses doentes 

asilados eram operários em potencial e tinham capacidade para produzir. Sendo assim, os 

internos acabavam desenvolvendo inúmeras atividades dentro dos leprosários, tanto 

serviços cotidianos como produção externa. Eram responsáveis por toda a produção 

agrícola e de manutenção dos asilos colônias. O excedente da produção era vendido e o 

dinheiro revertido para melhorias no próprio asilo. O trabalho desenvolvido dentro dos 

leprosários era tido como importante pelo Serviço Médico e era chamado de laborterapia, 
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que segundo a pesquisadora Yara Monteiro103 “foi um meio encontrado para diminuir o 

ônus da manutenção da rede asilar e por ser o trabalho um poderoso elemento 

disciplinador de grande importância moral e material para o doente. A laborterapia104 

também visava preparar o indivíduo para uma possível reintegração social. ” 

Segue uma sequência de imagens que mostram o trabalho dos asilados dentro dos 

leprosários. 

 

Foto 12 - Entrada da vila industrial Dna. Celina Maurano. Asilo Colônia Cocais. Sem data 

Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. 

                                                 
103 MONTEIRO, Yara Nogueira. Da maldição divina a exclusão social: um estudo da hanseníase em São 

Paulo. Tese de doutorado. Pag. 271. 1995. 
104 Laborterapia é o tratamento de enfermidades nervosas e mentais, pelo trabalho. Terapêutica ocupacional. 
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          Foto 13 - Fábrica de sabão. Asilo Santo Ângelo. S/d. Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. 

 

 

 

 

Foto 14 - Olaria. Asilo Santo Ângelo. S/d. Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. 
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Foto 15 - Marcenaria. Sanatório Padre Bento. S/d. Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. 

 

Os asilos colônia eram pequenas cidades doentes, onde se desenvolviam todos os 

tipos de serviços. Eram autossuficientes em produção e serviços, não dependendo de 

recursos externos para a manutenção das suas estruturas, já que tudo que não era 

consumido pelos asilados era vendido para arrecadar fundos. Era o modelo perfeito de 

isolamento. 

O interno era remunerado pelo seu trabalho, embora essa remuneração fosse 

pequena e apresentasse variações, dependendo do tipo de função que ele exercesse. O 

Estado fazia com a que a Caixa Beneficente – entidade criada pelo Serviço Oficial com o 

objetivo de receberem doações realizadas distribuindo-as entre os asilos -  ficasse 

responsável pela contratação e pagamento de uma grande parte da mão de obra-de-obra, 

uma vez que esta dispunha de verba própria oriunda de doações, alugueis e impostos. 

O plano era tornar cada unidade o mais próximo possível da autossuficiência, o 

que explica a presença de olarias, oficinas, fabricas e atividades agropastoris, como 

mostram as fotografias (13,14 e 15). Isso tudo era de substancial importância, pois 

mantinha os doentes ocupados e representava economia palpável para os asilos.  
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Acreditamos que a imagem, além de documentar um certo instante vivido, poderá 

proporcionar um aspecto poético do instante fotografado – e não há porque menosprezar 

informações que possam ser captadas através da sensibilidade de quem fotografou, ou de 

que refletiu sobre estas imagens. Assim, procuramos estar atentos a um discurso não 

linear sobre objetos, fatos e questões, ideias ou sentimentos.105  

 

Para Boris Kossoy106, quaisquer que sejam os conteúdos das imagens devemos considerá-las 

sempre como fontes históricas de abrangência multidisciplinar. Fontes de informação decisiva para seu 

respectivo emprego nas diferentes vertentes da investigação histórica. As imagens fotográficas, 

entretanto, não se esgotam em si mesmas, pelo contrário, elas são apenas o ponto de partida, a pista 

para tentarmos desvendar o passado. 

 

Para a construção dos leprosários também eram levados em consideração as 

tendências urbanísticas da época, como o conceito de cidade-jardim idealizado pelo pré-

urbanista Ebenezer Howard107, que consistia numa cidade autônoma, com gestão 

comunitária e com uma extensa área verde. O asilo colônia Aimorés seguia esta linha 

urbanística. 

Modelo de cidade jardim. Asilo Aimorés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 16 e 17 - Asilo Aimorés, 1940. 

Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

                                                 
105 MORAES, Daniela Lemos. Auto-imagem, fotografia e memória. Contribuições de ex-internos do asilo-

colônia Aimorés-SP. Dissertação de mestrado. Campinas, 2005. 
106 KOSSOY, Boris. Realidades e Ficções na trama fotográfica. Cotia. Ateliê Editorial, 1999. p. 21 
107 Sir Ebenezer Howard, foi um pré-urbanista inglês; tornou-se conhecido por sua publicação Cidades-

jardins de Amanhã, de 1898, na qual descreveu uma cidade utópica em que pessoas viviam harmonicamente 

juntas com a natureza. HOWARD, E. Cidades-Jardins de amanhã. São Paulo: Hucitec, 1996. 
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Este modelo de “cidade ideal” foi projetado pelo engenheiro agrimensor Adelardo 

Soares Caiuby, formado pela Escola Politécnica de São Paulo e que já havia desenvolvido 

inúmeros projetos nesta mesma perspectiva, como por exemplo, o Sanatório da Divina 

Providência, em 1928, em Campos do Jordão, idealizada pelo médico sanitarista Emílio 

Ribas.  

A convite das instâncias governamentais do Estado de São Paulo, elaborou o 

projeto modelo para construção dos asilos colônias, resultando na publicação, em 1919, 

do livro “Projecto da Leprosaria Modelo nos Campos de Santo Ângelo”. A ideia de 

criação dos leprosários conciliava a ideia de isolamento com a criação de uma “cidade 

ideal”, integrada à natureza, dotada de formas modernas de lazer; higiênica e confortável. 

O projeto arquitetônico idealizado foi aprovado pelo Serviço Sanitário e acabou 

tornando-se modelo para a construções de outros asilos. Previa um tipo de distribuição 

espacial que permitia a separação dos doentes por sexo e idade. Sua inauguração 

representou um marco na história dos grandes estabelecimentos asilares. O projeto do  
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Imagem 6 – Planta do leprosário modelo Santo Ângelo.  Fonte: Costa, Ana Paula Silva da. Asilos 

Coloniais Paulistas: uma análise de um modelo espacial de confinamento. Dissertação de mestrado. 

EESCUSP. 2008 

 

Santo Ângelo é o projeto de uma cidade, de um mundo à parte, com toda a sua 

complexidade, contendo conceitos de hierarquia, disciplina, trabalho e moralidade 

Seguindo o modelo dos Carville108, Caiuby propôs três zonas: a zona sã, a zona 

intermediária e a zona doente dividindo espacialmente as pessoas e os serviços 

                                                 
108 Esta distribuição dos espaços foi inspirada no leprosário da cidade estadunidense de Carville, que 

empresta seu nome ao estilo arquitetônico das edificações construídas nos leprosários paulistas. Localizada 

no estado da Louisiana, a instituição era, na época do projeto de Adelardo Caiuby, responsável pelo projeto 

brasileiro, uma das principais referências clínicas para o acolhimento de doentes da lepra. O arquiteto 

desenvolveu esta distribuição de espaços a partir do “caráter asilar e não hospitalar do isolamento”108, ou 
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desenvolvidos nos asilos colônias e seguindo o modelo de zoneamento baseados em 

diretrizes médicas e tendências urbanísticas. Desta forma, cada uma delas teria suas 

características e funções claramente definidas. 

• A zona sã abrigava a portaria, a subestação de energia, os reservatórios de agua, as 

residências do pessoal administrativo, casa de hospedes, o almoxarifado, o escritório, a 

garagem, a padaria, a cozinha e os serviços para o seu próprio funcionamento. 

• A zona doente englobava o asilo propriamente dito, e nela estavam instalados o hospital, 

o pavilhão de clínicas, os carvilles, o manicômio, a cadeia, o casino e a Igreja, o cemitério 

e as oficinas de laborterapia. 

• A zona intermediaria, como o próprio nome já diz, abrigava o pavilhão de economia geral, 

o posto de fiscalização de visitas e o parlatório109. 

A separação entre zona doente e zona sã era claramente demarcada, havendo 

inclusive, uma cancela na portaria. Apenas algumas pessoas eram autorizadas a cruzar a 

demarcação, e raros eram os casos em que um doente recebia autorização para ultrapassar 

esses limites. 

Em decorrência da estrutura implantada e da rígida separação entre as zonas, havia 

funções e serviços específicos, alguns deles necessários nas duas áreas. Desta forma, 

dentro de cada unidade asilar havia duplicidade de serviços, uns para o atendimento das 

pessoas sãs, outros para os doentes.  

O organograma abaixo mostra como as zonas estavam divididas e quais eram as 

suas funções e que segundo a pesquisadora Carla Lisboa Porto110 podem ser definidas 

como um mecanismo que não opera em um único local, mas que circula por eles e se 

dissemina por meio das relações. Ao atribuir cargos, funções, postos de trabalho aos 

internados, além do caráter financeiro, havia, por parte da instituição, o interesse em 

desmobilizar manifestações de revolta ou resistência, neutralizando seus efeitos. 

                                                 
seja, descaracterizando-o como hospital. Deste modo, poderia tornar o local agradável, apesar do 

confinamento e da existência de edifícios para o atendimento clínico, enfermarias e farmácia. Ver: Porto,  

109 O parlatório era o local onde os doentes recebiam visitas. 
110 PORTO, Carla Lisboa. Reinventando um lugar de exclusão: práticas, representações e sociabilidades de 

portadores do Mal de Hansen em um local de isolamento (1945 – 1969). Tese de doutorado – pag. 76. 

Unesp, 2017. 
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  Organograma 5 - Departamentos e Seções do local de isolamento.  

Boletim do DPL – 1938 – acervo Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

 

Fonte: Porto, Carla Lisboa. Porto, Carla Lisboa. Reinventando um lugar de exclusão: práticas, 

representações e sociabilidades de portadores do Mal de Hansen em um local de isolamento (1945 – 1969). 

Tese de doutorado. Pag. 85. Unesp. Boletim do DPL – 1938 – Acervo iconográfico do Museu de Saúde 

Pública Emílio Ribas. 

 

Segundo Yara Monteiro, a rede asilar paulista erguida no Estado de São Paulo 

acabou por constituir uma micro sociedade formada por aqueles que deveriam ser 

“extirpados” em nome do bem-estar da sociedade e da “formação de uma raça forte”. E 

toda e qualquer comunicação com o “mundo” externo deveria necessariamente ser 

intermediada pelo Serviço Médico Oficial. 
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Embora o discurso criado para justificar estas medidas fosse o de proteger os 

doentes da discriminação causada pela doença, nota-se que o objetivo era “proteger” a 

população saudável contra os doentes e promover o crescimento econômico e social das 

cidades. 

Este modelo de exclusão continuava a ser reafirmado nos congressos que 

aconteciam pelo país. Em 1941, o 1º Congresso Nacional de Saúde discute fortemente o 

problema da lepra e o isolamento compulsório continua sendo a melhor solução para os 

portadores da doença. O tratamento profilático estava amparado no modelo de tripé, com 

leprosários, preventórios e dispensários, como altamente eficazes e, como tal, deveria ser 

recomendado em todo o país. Com a discussão desses temas se procuraria estreitar os 

laços entre o governo federal e as autoridades locais.  
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2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS PORTADORES DE HANSENÍASE 

 

“A lepra não é, pois, uma moléstia do passado, salvo para certos países privilegiados. É uma 

moléstia do presente, sem dúvida. Infelizmente, com certeza, será uma doença do futuro...” 

                                                                                                            Walter Belda111 

 

A hanseníase é uma doença “democrática”, ou seja, independe da raça, sexo ou 

condição social. Apesar disso, ela é mais frequente nas camadas menos abastadas, 

vivendo muitas vezes em condições insalubres, tanto de moradia como de saúde.   

 Sendo assim, se fazia necessário um controle epidemiológico que melhorasse as 

condições sanitárias da população e medidas que organizassem os serviços de saúde de 

tal modo, que os fatores de contágio fossem atenuados ou anulados. 

Visando essa melhoria, a área da hansenologia teve um avanço considerável a 

partir dos anos 40. Inúmeras políticas públicas e tratamentos foram desenvolvidos, como 

a descobertas das sulfonas e posteriormente, com o fim do isolamento compulsório, o 

tratamento ambulatorial e os compostos poliquímicos. 

Neste sentido, muitas ações de prevenção também foram realizadas, como: 

1. Educação para a saúde 

2. Diagnóstico precoce 

3. Tratamento precoce para impedir a infecção, o que cortaria a cadeia de transmissão 

4. Atenção médica ambulatorial aos doentes e contatos 

5. Acompanhamento dos pacientes em tratamento 

6. Treinamento adequado do pessoal que trabalha nos serviços de atendimento 

7. Prevenção de incapacidade e reabilitação  

8. Assistência social aos pacientes e seus familiares 

9. Regionalização dos serviços, ou seja, descentralização do atendimento  

10. Participação ativa da comunidade  

Para o Serviço Oficial a profilaxia da lepra estava diretamente ligada à educação 

sanitária que deveria ser realizada nos dispensários e dirigida aos doentes e suas  

famílias.  

                                                 
111 Walter Belda. A Endemia da Hanseníase no Estado de São Paulo (situação atual. Tendência Secular, 

1924-1970). Publicação da Fundação Paulista Contra a Lepra. São Paulo. 1974. 
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Segundo os leprologistas, esses procedimentos trariam como resultado a 

descoberta e tratamento dos casos novos, por conta do esclarecimento da população que 

reconheceria a importância da ajuda medica especializada e passaria a ver a doença como 

algo relativamente fácil de ser tratado e não mais como uma condenação social. 

Para Laurinda Maciel112 três pontos fundamentais deveriam ser focalizados na 

educação sanitária: que a lepra era uma doença contagiosa, clinicamente curável, 

sobretudo quando diagnosticada precocemente; que crianças e adolescentes eram 

especialmente receptivos ao contágio; finalmente, que a infecção era favorecida pelo 

contágio próximo e prolongado, principalmente nos casos de coabitação. Portanto, os 

dispensários deveriam trabalhar com essas informações para conter o “grave problema 

nacional”. 

   

“A lepra pertence ao campo da morte e da doença... O controle sanitário e as medidas de 

higiene pública neutralizam o perigo para os habitantes sadios” 

Fundação Paulista Contra a Lepra 

 

Muito mais que leis e resoluções, ou qualquer outra medida semelhante, esperava-

se da educação sanitária, praticada ao final dos anos 30, a modificação da mentalidade do 

povo fazendo desaparecer o pavor que a lepra vinha inspirando através dos séculos. 

Assim, as organizações privadas e as organizações sanitárias oficiais, iniciam um 

programa para a quebra desse estigma milenar. Mostra-se que a lepra só se transmite após 

contato real, íntimo e prolongado com o portador da doença, que é curável e se tratada 

devidamente não oferece perigo de contágio 

Destaca-se na educação sanitária uma série de estratégias pedagógicas como:  as 

palestras, em forma de locuções radiofônicas; as publicações, os folhetos de divulgação, 

os cartazes e os filmes. 

Assim, entre os diversos suportes utilizados nas campanhas, destacam-se os 

filmes. Eles trabalhavam na perspectiva de “desestigmatizar” a doença; além de atingirem 

um público muito maior do que através da escrita, como os cartazes e folhetos. Tentam 

mostrar que o isolamento não é uma punição por ter a doença e sim um auxílio para aquele 

que não tem mais esperanças e está marcado para morrer pela doença contraída. 

                                                 
112 MACIEL Laurinda R. “Em proveito dos sãos perde o lázaro a liberdade” – Uma história das políticas 

públicas de combate à lepra no Brasil (1941-1962). Tese de doutorado. UFF. Niterói. 2007  
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Abaixo segue quadro com os principais filmes veiculados à população 

 

Quadro 4 – Filmes veiculados pelo Departamento Nacional de Saúde 

NOME ANO Duração 

Hospital Colônia Curupaity 1939 5’20” 

O Educandário Santa Maria e 

o combate ao mal de Hansen 

1943 42” 

Colônia de Mirueira 1941 1’ 

Visita presidencial ao 

pavilhão do Educandário 

Carlos Chagas – preventório 

para filhos de hansenianos em 

Juiz de Fora 

1945 20” 

O combate à lepra no Brasil 1946 14’35” 

 

O filme “Hospital Colônia Curupaity” mostra as melhorias feitas nas instalações 

na colônia pelo DNS. Cenas do filme mostram os jardins bem cuidados e tentam passar a 

ideia de um lugar muito agradável para se viver e nada tem com a ideia negativa de se 

morar num local isolado. A última cena do filme é uma construção art-dèco, de formas 

arredondadas e onde se lê ‘Pavilhão de Diversões’. Neste prédio provavelmente 

funcionavam o cinema e o salão de jogos. 

Já o filme “O Educandário Santa Maria e o combate ao mal de Hansen” mostra 

imagens de crianças dentro do educandário sendo tratadas por médicos e irmãs de 

caridade, dispensando-lhes cuidados médicos e dentários. A administração do preventório 

estava com as Irmãs Franciscanas Capuchinhas. 

O filme “Colônia de Mirueira” mostra a visita do Secretário de Saúde e da 

Agricultura do Estado de Pernambuco para verificar as melhorias implantadas na colônia, 

dentre elas o abastecimento de água.  

O filme “Visita presidencial ao Pavilhão do Educandário Carlos Chagas – 

Preventório para os filhos de hansenianos em Juiz de Fora”, Minas Gerais. Apesar do 

título do filme, não houve nenhuma visita do presidente Getúlio Vargas ao local. O filme 

mostra um plano geral sobre o preventório e suas crianças. 
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O último filme chama-se “O combate à lepra no Brasil” e inicia com o locutor 

dizendo que “a lepra é a mais antiga doença que assoa a humanidade e não existia no 

Brasil antes da colonização”. Em seguida mostra um mapa histórico do Brasil, com ênfase 

na região nordeste, onde se pretende retratar o país no período colonial. O locutor afirma 

que a lepra “foi disseminada no país pelos escravos africanos”, enquanto aparecem na 

tela, aquarelas de Debret retratando escravos. 

O locutor continua: “Em 1920, quando se iniciou a verdadeira guerra científica ao 

mal de Hansen no Brasil, foi criada a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças 

Venéreas e foram instalados de 1920 a 1935, nove leprosários em vários Estados e um na 

Capital Federal, não apenas para abrigar os doentes, mas para dar-lhes tratamento 

profilático”. Estas palavras são acompanhadas de cenas de pesquisadores em laboratórios 

e pacientes lendo ou jogando xadrez, transmitindo a ideia de tranquilidade e segurança. 

Para Laurinda Maciel, a função do vídeo é convencer a população que a pessoa 

que apresenta sinais de lepra será tratada de modo profissional, respeitoso e humanitário. 

Também era comum as palestras através do rádio que objetivavam levar ao 

conhecimento da população as atividades desenvolvidas sobre a profilaxia e o tratamento 

da lepra. 

Para ajudar também na quebra desse estigma, criaram-se campanhas educativas 

com o uso de cartazes produzidos tanto pelo Serviço Nacional da Lepra como pelo 

Departamento de Profilaxia da Lepra, que tiveram um papel importante na construção 

de discursos sobre a doença e o doente.  

O enfoque da Educação Sanitária era baseado em conceitos técnico pedagógicos 

com a utilização de recursos audiovisuais, cartazes, palestras envolvendo um educador 

sanitário e membros das associações e sociedades beneficentes direcionadas para 

assistência aos lázaros.    

Os conceitos eram divulgados, principalmente através dos cartazes que eram 

distribuídos pela cidade e nos equipamentos de saúde. Os cartazes (imagem 7 e imagem 

8), divulgados durante a década de 1950 em postos de saúde, permitem observar algumas 

questões sobre os temas presentes na sociedade. A imagem 7 - mostra a discriminação 

vivida pelos os filhos dos doentes. A imagem mostra uma família num ambiente que 

normalmente não era o comum para os portadores da doença, uma vez  
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                                 Imagem 7 – Cartaz do SNES, 1950 

 

           Cartaz de divulgação do SNES – dec. 1950. Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. 

 

que os atingidos eram de famílias menos abastadas, a imagem é de  uma família 

supostamente  de classe social superior, com a qual a maioria da população não se 

identificava, passando a ideia que filhos de leprosos não são portadores da doença e 

podem conviver em sociedade normalmente. Ainda tem uma outra questão que devemos 

levantar que é a ideia da estética. Sabemos que a hanseníase é uma doença dilacerante e 

que ao longo da vida, em especial os casos onde não havia a cura, os portadores acabavam 

ficando com o corpo estigmatizado, pois é uma doença que causa ulcerações na pele e 

mesmo que a doença esteja controlada, jamais o portador da doença será como a imagem 

acima.  

 O belo está ligado ao bem e pode despertar no homem o sentido de ser bom, 

segundo Platão113, portanto, os portadores de hanseníase não são considerados pessoas 

dignas, boas e confiáveis, pois a estigmatização os liga ao mal e ao feio.  

                                                 
113 VÁSQUEZ, Adolfo Sánches. Convite à Estetica. Tradução Gilson B. Soares. Rio de Janeiro. Civilização 

Brasileira, 1999. 
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 O Belo passa a ser mensurado pela sensibilidade, o que, contemporaneamente, 

remete à psicologia e à ciência, ou seja, atribui à beleza uma resposta narcisista ao que 

gostamos ou gostaríamos de ver em nós mesmos. 114 

A imagem 8 -  mostra como identificar os sintomas da doença.  Reiterava-se, deste 

modo, a necessidade da estrutura de leprosários para vencer o “combate” à doença. Não 

se tratava somente que de uma questão de saúde pública, mas de uma batalha que deveria 

ser vencida pela sociedade e para este momento os asilos colônias estavam totalmente 

preparados 

 

                                                 
114 ALMEIDA, Vinícius Tadeu. A educação estética para a formação da consciência ética (Bem). Portal 

Educação. https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/a-filosofia-e-o-discurso-sobre-a-

beleza/57520. Acesso em 02/07/2018. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/a-filosofia-e-o-discurso-sobre-a-beleza/57520
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/a-filosofia-e-o-discurso-sobre-a-beleza/57520
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Imagem 8 -  cartaz de divulgação do DPL.   

       

 

  

 

Cartaz de divulgação do DPL. Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. S/d 
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Os próximos cartazes também fazem menção aos sintomas, mas numa outra 

perspectiva: a internação para tratamento não é mais necessária (imagem 9), porém, a 

mentalidade de proteção a “outras pessoas” permanece. A imagem 10 cita a existência de 

cura, que deve ser buscada, junto ao Departamento de Profilaxia da Lepra, não somente 

para o alívio do sofrimento, mas para contribuir para “um Brasil saudável e humano”, 

como se estar saudável fosse um dever cívico e não um desejo legítimo de quem está 

doente. E por fim, o último cartaz refere-se às sulfonas, que foi a esperança de cura para 

muitos pacientes. 

 

 

                  Imagem 9 – Cartaz do DPL, 1950 

                                                                                     

Cartaz do DPL. Acervo Museu de Saúde Pública 

Emílio Ribas. 1950 
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   Imagem 10 – Cartaz do SNES, 1960                                          Imagem 11 – Cartaz do SNES, 1960 

Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas                   Acervo – Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

                                                                 

 

 

 Assim, pode-se perceber que em todos os suportes utilizados pela 

educação sanitária, os principais objetivos eram: a preocupação em desestigmatizar a 

doença e os doentes, esclarecer a população sobre as formas de contágio e, com isto, 

descobrir os casos novos da doença.  
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2.4. OS DISPENSÁRIOS  

 

  “É preciso tirar do espirito do povo aquella noção de que a autoridade 

sanitária é implacável e deshumana”115 

 

No final dos anos 60, progridem os estudos clínicos e do conhecimento dos 

processos patológicos na descoberta de casos “não contagiantes”. Sendo assim, a lepra 

deixou de ser sinônimo de isolamento, do afastamento do doente da sociedade sã, criando-

se centros especiais, os dispensários. 

O dispensário situa-se como um centro intermediário entre a população sã, livre e 

a população doente, reclusa, cuja finalidade era a de observação e tratamento precoce dos 

pacientes. 

Em virtude do caráter intermediário e da sua proximidade com a população, cabe 

ao dispensário procurar na população doente os casos que ficarão sob sua alçada ou que 

se destinarão ao leprosário. Essa busca coloca o dispensário como um centro de 

diagnóstico dos casos de lepra onde a população poderia apresentar-se espontaneamente 

para exames ou ser encaminhada pelos médicos. 

Outra função do dispensário é o exame sistemático e periódico dos comunicantes, 

isto é, daqueles indivíduos que por tempo mais ou menos longo, conviveram com doentes 

contagiados pela doença, cuja observação deve ser feita nos centros especializados. 

Cria-se também a necessidade de um “dispensário móvel”, ou “itinerante” que 

poderia ir aos lugares mais distantes e fazer os exames a domicilio daquelas populações 

que se afastavam da vigilância do dispensário fixo e que dificilmente se interessavam por 

comparecer e fazer os exames. 

A criação dos dispensários se justifica não apenas pelo auxílio aos leprosários e 

controle dos comunicantes, serve também para determinadas zonas do país, de pequena 

população ou apresentando baixo índice endêmico de lepra, podendo ser, por vezes, 

suficiente e funcionar de forma autônoma no controle da doença, tendo assim autoridade 

sobre o paciente. 

Nessas condições, o dispensário é o verdadeiro centro de profilaxia da lepra e toda 

sua organização e funcionamento tem em vista essa sua posição especial de centro de 

                                                 
115 LEMOS. Floriano. Do isolamento dos hansenianos. 1939 
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referência para a região atendida, o que mais tarde, com a reforma administrativa na 

saúde, se tornará de grande importância para o tratamento da doença. 
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2.5. A REFORMA ADMINISTRATIVA DE 1969 

 No ano de 1969, a Secretaria de Estado da Saúde passa por sua primeira 

grande reestruturação após a sua criação em 1947. Embora a reestruturação fosse uma 

exigência desde sua origem por ter sido constituída a partir de um grande agregado de 

órgãos da antiga estrutura, o Serviço Sanitário, que atuava de forma centralizada, a 

reforma queria rever os serviços e “enxugar” a estrutura, tornando-a mais acessível à 

população. 

Antes da reforma administrativa de Walter Leser, estavam diretamente 

subordinadas ao Secretário de Estado mais de 25 unidades administrativas e a divisão dos 

serviços entre capital (Serviço dos centros de saúde da capital) e interior (Divisão do 

Serviço do Interior).  

Existiam também vários órgãos especializados independentes, como: 

 

1. Higiene materno infantil (Departamento Estadual da Criança); 

2.  Combate à tuberculose (Divisão do Serviço de Tuberculosa); 

3. Combate à hanseníase (Departamento de Profilaxia da Lepra); 

4. Profilaxia do tracoma (Instituto do Tracoma e Higiene Visual); 

5. Controle de doenças transmissíveis (Seção de Epidemiologia e Profilaxia Gerais). 

 

O resultado dessa estrutura se fazia sentir na falta de coordenação entre as 

diferentes atividades, que funcionavam com excessiva autonomia, com considerável 

autoridade dos respectivos dirigentes. Sem contar com o deficiente trabalho e 

consequentemente baixa rentabilidade dos serviços em relação aos recursos aplicados. 

 

As principais distorções dessa estrutura podem ser resumidas como segue: 

 

1. Excessiva concentração de atribuições ao Secretário de Estado; 

2. Falta de continuidade devido a rotatividade das chefias; 

3. Necessidade de especialização profissional 

4. Insuficiência de normas e supervisão técnica 

5. Insuficiência de informação e planejamento 



 
 

95 

 

6. Deficiência operacional – excessiva centralização das atividades meio, especialmente 

administração de pessoal e financeira, não mais compatível com o crescimento 

populacional e a extensão territorial.116  

 

Em 1967, o governador eleito foi Abreu Sodré que nomeou Walter Leser117 para 

a Secretaria de Saúde, e este nomeou o Dr. Abrãao Rotberg118 para a direção do DPL. 

Essa nomeação significou uma modificação radical na situação até então vivida. Rotberg 

deveria mexer na estrutura atual e preparar os pacientes para a saída dos leprosários, o 

tratamento nos dispensários e o mais complexo, a reinserção social. Contudo, a 

reestruturação do DPL não foi um ato pacifico nem mesmo para o novo diretor. Para tanto 

foi necessário tomar medidas especiais que atingissem internamente o próprio DPL e 

externamente o governo e a sociedade como um todo.  

 Segundo Laurinda Maciel, as primeiras providências de Rotberg para atingir a 

meta do término do isolamento compulsório e reestruturar o departamento foi fornecer 

subsídios para que o próprio Serviço Oficial aceitasse o fim do isolamento. Para tato, 

nomeou uma comissão mista composta por hansenólogos, dois pertencentes ao DPL e um 

da Universidade, que eram: Lauro de Souza Lima, Nelson de Souza Campos e José 

Martins de Barros, este último da Faculdade de Saúde Pública. Essa comissão, dirigida 

pelo próprio Rotberg, encarregou-se de tomar as medidas necessárias para adequação do 

DPL e de seu corpo técnico à nova postura profilática.  

A segunda providencia foi convencer o próprio governador sobre a problemática 

envolvendo a “lepra”. A sociedade continuava acreditando na periculosidade do doente e 

na necessidade do isolamento. Para o governo, ainda que esse doente não representasse 

perigo de contágio, o que importava na verdade era o cuidado com as repercussões que 

poderiam advir da abertura dos asilos. 

 A terceira proposta foi a promoção de campanha educativa junto à população. Para 

tanto, formou um grupo de que ele próprio participava e que era composto também por 

educadoras sanitárias. 

                                                 
116 XVII Congresso Brasileiro de Higiene – Salvador – Bahia. Dezembro de 1968. 
117 Walter Sidney Pereira Leser, ex-secretário da Saúde do Estado de São Paulo por duas vezes, nos anos 

60 e 70. 
118 Abraão Rotberg médico leprologista. 
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  “Fiz mais de cem palestras pessoalmente, além das educadoras. Fui fazer 

palestras em vários níveis (...), no Lions, Rotary, escolas, centros de saúde (...). Em certo 

momento fiz uma entrevista para a Folha, uma página inteira (...), então achamos que 

estava na hora de acabar com o isolamento compulsório no Estado de São Paulo. 

Rotberg119 

 

 O ano de 1967 teve importância especial para a hanseníase em São Paulo. Nesse 

ano ocorreu o fim do isolamento compulsório, as atribuições do DPL foram esvaziadas, 

e esse departamento foi transformado em 7 de julho de 1967, no Departamento de 

Demartologia Sanitária, que foi extinto em 16 de julho de 1969 quando da criação do 

Instituto de Saúde através do decreto nº 52.152, que o transformou na Divisão de 

Hansenologia e Dermatologia Sanitária, subordinada à Coordenadoria de Assistência 

Hospitalar. 

 E o nome “lepra” foi substituído por hanseníase através da publicação da Portaria 

nº 165, de 14/05/1976, do Ministério da Saúde, que proibiu o uso do termo “lepra” e seus 

derivados nos documentos oficiais do órgão, instituindo uma terminologia “sadia e 

positiva”. No entanto, oficialmente, o nome hanseníase foi proibido somente em 1995 

através da Lei n° 9.010, de 29 de março do mesmo ano. 

 Para Rotberg, todos os países endêmicos que tentaram educar e esclarecer o 

público com o termo “lepra” estarão simplesmente esgotando seus já esgotados cofres e 

sobrecarregando seu pessoal com tarefa “militarmente” impossível: a de vender a anti-

educação milenar e permanente, veiculada por todos os “meios de desinformação de 

massa”. 120 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 MONTEIRO. Yara Nogueira. Da maldição divina a exclusão social: um estudo da hanseníase em São 

Paulo. USP. 1995. 
120 ROTBERG, A.  Noções de Hansenologia. Fundação Paulista Contra a Hanseníase. 1979 
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2.5.1 A REORGANIZAÇÃO 

 Um dos pontos altos do Governo foi reconhecer que os procedimentos adotados 

até então eram obsoletos, não estando conforme o grau de desenvolvimento atingido pela 

comunidade. 

 A Constituição Estadual de 1967121 determinava que o Estado, por todos os meios 

a seu alcance, desenvolvesse as atividades necessárias para promover, preservar e 

recuperar a saúde da população. Assim o governo estabeleceu uma política de saúde 

visando: 

a) Intensificar o controle às doenças transmissíveis, especialmente por meio de programas 

de imunização e saneamento básico; 

b)  Melhorar o rendimento do sistema de assistência médica 

c) Promover a adaptação institucional e administrativa do setor (reforma administrativa) 

d) Assegurar atuação coordenada com outros setores, visando a sua integração no plano de 

saúde, especialmente com relação aos problemas de educação e nutrição. 

 

Em decorrência os fatos acima citados, através do Decreto 52. 182 de 16 de julho de 1969 

a Secretaria Estadual de Saúde estabelece nova estrutura para a saúde, como: 

Artigo 3º - A Secretaria de Saúde compreende: 

I – Conselho Estadual de Saúde 

II – Gabinete do Secretário de Estado 

III – Conselho Técnico Administrativo 

IV – Grupo de Planejamento Setorial 

V – Consultoria Jurídica 

VI – Departamento Técnico Normativo 

VII – Coordenadoria de Saúde da Comunidade 

VIII – Coordenadoria de Assistência Hospitalar 

IX – Coordenadoria de Saúde Mental 

X – Coordenadoria de Serviços Técnicos Especializados 

XI – Departamento de administração da Secretaria 

                     Segue abaixo organograma ilustrando a nova estrutura em saúde. 

                                                 
121 Promulgada para adequar o código político-jurídico do estado à constituição da Ditadura de 1964, 

vigorou, com emendas, até a promulgação da Constituição Paulista de 5 de outubro de 1989. Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1967


 
 

98 

 

 

                            Organograma 4 - Reforma administrativa de 1969 
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Podemos notar que os departamentos administrativos e normativos se destacam 

na nova estrutura, uma vez que os serviços estão descentralizados. Isso vale também para 

a nova estrutura relacionada à hanseníase. Percebe-se que abaixo do Departamento de 

Dermatologia Sanitária estão cinco hospitais, justamente os cinco ex-asilos colônias.   

 O Departamento de Profilaxia da Lepra foi extinto e sua estrutura passa a compor 

a Coordenadoria de Assistência Hospitalar, já que os asilos colônias tornaram-se hospitais 

de referência em dermatologia sanitária, conforme mostra o organograma. 

 O DPL perde a sua autonomia e autoridade para tratar os doentes, uma vez que 

desde 1967 o isolamento compulsório não é mais permitido e os pacientes são tratados 

em dispensários com sua rede ampliada desde 1961, conforme organograma da página 

24. 

 Com o desmonte do DPL, os asilos colônias se tornam hospitais de referência em 

dermatologia sanitária e estão subordinados a Coordenadoria de Assistência Hospitalar, 

assim, as colônias continuam com os internos já existentes e começam com o processo de 

reinserção social desses pacientes a partir dos anos 70.  

 Na medida que esses pacientes são inseridos na sociedade, muitas vezes sem 

vínculos familiares concretos, já que passaram muitos anos no isolamento, a aproximação 

familiar torna-se muito difícil, assim como a condição econômica das famílias mais 

carentes para receber mais um integrante. 

 Para auxiliar financeiramente as famílias, o governo paulista concedia uma pensão 

por incapacidade, mas para isso, a pessoa precisava passar por uma série de avaliações 

para garantir o direito de receber a pensão. 

 E interessante assinalar que, em plena década de 60, marcada na história como um 

período de intensas lutas sociais pela liberdade e pelos direitos humanos, não se tem 

registro de nenhum movimento, nas diferentes organizações da sociedade, contra a 

existência dessa situação de arbítrio. Verifica-se que a extinção do isolamento 

compulsório em São Paulo não foi fruto de um movimento de população, ou das 

diferentes organizações ligadas ao exercício da Justiça e do Direito,ela partiu do próprio 

órgão de poder. 
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2.6. O DESCUMPRIMENTO DA LEI EM SÃO PAULO 

 

O isolamento compulsório foi abolido em todo país através do Decreto Federal nº 

968. Contudo, esse decreto não foi obedecido em São Paulo, assim como as normas do 

SNL não eram acatadas, o DPL manteve sua postura, decidindo ignorar o decreto federal 

e dar continuidade à política isolacionista dentro do Estado. 

 

“O Estado de São Paulo simplesmente não ouvia o Serviço Federal, do ponto de 

vista da legislação. Não atendeu à tal norma 968 e continuava isolando a todo vapor. 

Nem o isolamento seletivo era observado. O diretor (...) do Serviço fazia o que queira 

(...). O decreto normativo do Tancredo foi aplicado em todo o país, menos em São Paulo, 

que não tomava conhecimento. ”122 

 

Em 1963 aconteceu no Rio de Janeiro o VIII Congresso Nacional de Leprologia 

e nesse evento os trabalhados apresentados atestavam a ineficiência do modelo 

isolacionista e apresentavam dados expressivos e positivos com relação ao tratamento nos 

dispensários, onde o paciente vivia em liberdade. 

Segundo Yara Monteiro, o fato do isolamento ter sido extinto oficialmente não 

impedia o DPL de continuar mantendo o seu “modelo profilático”. Após o termino do 

isolamento no Brasil, o ritmo das internações em instituições fechadas no Estado de São 

Paulo continuava como antes: num espaço de três meses, o DPL internou 100 doentes.123 

Portanto, o DPL acreditava em sua política de atuação, não se curvava nem à lei 

e nem as evidências científicas. Mas em 1967, como já vimos anteriormente, a 

reorganização da Secretaria de Saúde coloca fim ao DPL e permite a criação do Instituto 

de Saúde que vai reorganizar os serviços e seguir a lei para o fim do isolamento 

compulsório. 

Mas nem tudo era tão simples assim, os desdobramentos do isolamento 

compulsório institucional eram muitos, como a exposição pública da condição do 

enfermo, a fragmentação do lar e o rechaço da sociedade. 

                                                 
122 Depoimento do Dr. Rotber em 18 de maio de 1992. Yara Monteiro. Da maldição divina a exclusão 

social: um estudo da hanseníase em São Paulo. USP. 1995 
123 MONTEIRO, Yara Nogueira. Da maldição divina a exclusão social: um estudo da hanseníase em São 

Paulo. Tese de doutorado. 1995. Pag. 322 
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Tudo indica que os estigmas relativos à lepra fizeram com que uma doença 

dermatológica fosse imbuída de medos e preconceitos, muitos deles produzidos no 

passado, embora remodelados ao contexto de um novo tempo, de forma a justificar a 

incoerência entre as descobertas científicas do mundo moderno e as práticas que foram 

utilizadas para o seu combate. 

Em relação à prática do confinamento compulsório, esta recebeu forte influência 

do modelo segregacionista instituído no ocidente medieval, em que um misto de ideias 

fantasiosas acerca da doença e do doente, aliado às deformidades físicas que são próprias 

do estágio avançado da enfermidade, fez emergir um sentimento coletivo de medo e 

repulsa que acabou se perpetuando. A possibilidade de que a enfermidade afetasse os 

demais, não apenas lhes tirando a saúde, mas a estética e a beleza, acabou tornando 

legítimo o uso do afastamento institucionalizado, mesmo quando esse afastamento se 

contrapunha a outros modelos de tratamento comprovadamente mais eficazes, como 

aquele realizado pelos comitês de saúde na Noruega. 

Para Mattos e Fornazari, o convencimento, a promessa da cura e, em última 

instância, a queima das casas e dos pertences, deixando-se bem claro que não havia outra 

alternativa senão ir para o hospital-colônia que significava o único tratamento possível, 

também o único meio possível de evitar que toda a família se contaminasse, se isso já não 

tivesse ocorrido.124 Eis o modo secular de imposição do poder: torná-lo imprescindível 

para aquele sobre o qual é exercido, levar o subjugado a querer a subjugação por 

considerar-se beneficiário dela ou, ao menos, aceitá-la resignadamente, não vendo outra 

alternativa possível. Como diria Foucault, a eficácia do poder não está em quem o exerce, 

mas em quem ele é exercido, quando estes sujeitam a si mesmos à obediência.125 

A queima das casas significava a morte daquele indivíduo, daquela família, para 

o meio em que até então vivera, significava perder sua identidade para, então, constituir 

uma outra. A nova identidade somente viria no interior da colônia, onde todos se 

reconheceriam como iguais diante do infortúnio da doença. Os novos relacionamentos 

nasceriam sob o signo do reconhecimento e da aceitação mútuos. Indivíduos, no interior 

das cercas, aglomerado humano, para quem os via de fora. 

                                                 
124 MATTOS, D. M.; FORNAZARI, S. K. A lepra no Brasil: representações e práticas de poder. Cadernos 

de Ética e Filosofia Política, n. 6, p. 45-57, 2005. 
125 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Petrópolis. Vozes. 1999. 
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Separado de seus bens, o indivíduo deixava de ter os meios necessários para 

reassumir sua identidade. Restava ao indivíduo se reconstruir no interior do leprosário, 

de procurar ali dentro as novas condições de produção e reprodução de sua existência. Se 

no “mundo exterior” o sujeito é estigmatizado e discriminado, intramuros ele exerce um 

papel social e isso o livra, de certo modo, de uma inutilidade social. 
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2.7. OS PRIMEIROS PASSOS PARA A REINSERÇÃO SOCIAL 

 

O hansenólogo Abrahão de Rotberg, desde a primeira metade da década de 40, 

acreditava não ser necessário o isolamento de doentes, que poderiam ser tratados nos 

dispensários. As medidas que propunha visavam contribuir para que o sigilo sobre a 

doença não fosse quebrado e procurava evitar que o estigma da lepra se estendesse 

inutilmente aos portadores da doença, principalmente das formas não contagiosas.126 

Rotberg lutava contra o fichamento desses doentes e esclarecia que, por não 

oferecerem perigo de transmissão da doença, não precisariam ser fichados. Entretendo, 

verifica-se que deixar de ser fichado significada que o doente e seu grupo familiar 

ficariam fora do instrumento de controle do serviço oficial, escapando do sistema. 

Posicionava-se também com relação aos chamados “comunicantes”127, doentes 

portadores de formas benigmas e sugeria que se fizesse a convocação apenas dos 

familiares mais próximos, isto para que se pudesse levantar os primeiros focos da 

infecção, mas estes poderiam ficar dispensados dos exames periódicos. A proposta visava 

proteger esse “comunicantes” da estigmatização decorrente; isto porque, de acordo com 

o Serviço Médico Oficial, todas as pessoas pertencentes ao círculo de familiares e até 

mesmo pessoas que teriam tido contato maior com o doente eram fichadas e obrigadas a 

passar por exames periódicos.  

Com isso, o tratamento nos dispensários tomou-se cada mais forte e necessário 

para os portadores da doença e seus “comunicantes”. 

  A partir da década de 1950, já começavam a aparecer sinais positivos para barrar 

o desenvolvimento da doença e seu aspecto mutilador, tornando-se possível o tratamento 

em dispensários e ambulatórios. Nesse contexto, o leprosário perde seu papel hegemônico 

na estrutura de tratamento empregada pelas autoridades sanitárias e o dispensário assume 

o lugar prioritário para investimentos públicos com esse fim. 

Além disso, é importante salientar que a realização, em 1958, do 7º Congresso 

Internacional de Lepra, em Tóquio, consolidou o pensamento médico que buscava 

estabelecer com o doente e a doença uma convivência menos separatista e mais 

                                                 
126 Tuberculóide e indiferenciada 
127 Esse termo englobava os familiares  
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preocupada com as questões sociais causadas pela manutenção do isolamento 

compulsório.128 

As contestações ao modelo isolacionista aconteciam por todo o país, partindo 

inclusivo do próprio órgão normatizador: O Serviço Nacional da Lepra – SNL. Apesar 

deste ser competente para deliberar sobre a política profilática no país, não tinha poder 

para modificar a legislação pertinente -  a lei federal responsável pelo isolamento, a Lei 

nº 610, só poderia ser modificada pelo Congresso. Devido a isso, o SNL passou a 

desenvolver uma espécie de campanha junto aos parlamentares para conseguir a sua 

modificação e essa luta encontrou uma série de obstáculos, principalmente por causa da 

estigmatização.  

 

“Era preciso que o Congresso votasse uma lei revogando aquela. E quem é que faria isso? Para 

convencer deputados e senadores que deveriam liberar o doente, com esse estigma que havia, com todas 

as superstições existentes, era coisa humanamente impossível. O SNL fez o impossível, mas só conseguiu 

alguns votos. Passou o governo do Jânio, a renúncia, o Jango (...) e o Parlamentarismo. Como primeiro 

ministro outro mineiro, o Tancredo Neves (...). Este, muito inteligente, viu tudo aquilo e fez uma nova 

norma para a prevenção da lepra, que naquela ocasião tomou o número 968 de 1962, que liberava o 

doente. Acabou o isolamento. ” 129 

 

De todo modo, apenas em maio de 1962 foi aprovado pelo governo federal o 

Decreto nº 962, que era específico sobre a quebra de relações sociais e familiares causada 

pelo isolamento dos leprosos, mas não dizia claramente que não seria mais permitido ou 

tolerado o isolamento compulsório em instituições para tal fim. O isolamento, nunca é 

demais lembrar, era regido por lei e deveria ser cumprido em todo o território nacional. 

Da mesma forma, o seu término não foi claramente desfeito através de uma lei gerando 

alguma “desobediência” por parte de estados onde a prática ainda perdurou oficialmente 

por alguns anos. 

Entre 1972 e 1986, o Ministério da Saúde elaborou normas técnicas e portarias 

com o intuito de paulatinamente reinserir o doente no meio social, tentando fazer essa 

passagem da forma menos traumática possível. É o caso das portarias 236/72 e 165/76, 

que asseguram possibilidades de tratamento sem a necessidade de isolar e internar. 

                                                 
128 É importante dizer que justamente no Japão o isolamento compulsório teve seu término apenas em 1995, 

por pressão da comunidade médica internacional. Provavelmente foi o último país do mundo a deixar de 

isolar obrigatoriamente seus pacientes. 
129 Depoimento do Dr. Rotber em 18 de maio de 1992. Yara Monteiro. Da maldição divina a exclusão 

social: um estudo da hanseníase em São Paulo. USP. 1995 
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Contudo, sabe-se que tais mudanças não foram simples, por motivos variados, e vários 

pacientes continuaram a ser internados.  

Além disso, muitos deles não saíram dos estabelecimentos por razões como a 

noção de pertencimento ao local de internação, a indisposição de desfazer os laços sociais 

firmados na instituição, a impossibilidade de refazer a vida fora do local de isolamento 

ou as muitas sequelas físicas da doença; esses aspectos nos trazem a questão do estigma 

social, tão bem colocada por Goffman, sobre como os pacientes dessas instituições ficam 

“marcados” por terem sido internados.130 

A partir de 1986, na Nova República, tendo como marco a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, o processo de desospitalização das instituições de isolamento passou 

a ser efetivado nos estados. Nesse momento, teve início o emprego da PQT, 

poliquimioterapia (união de três medicamentos – clofazimina, rifampicina e dapsona), 

ocasionando alta de tratamento de muitos pacientes, que foram convidados a deixar o 

leprosário.  

Nesse novo contexto, era importante construir uma memória social a respeito de 

uma doença que não fosse excludente e estigmatizante, mas sim curável e facilmente 

tratável em ambulatório, sem necessidade de internação.  

Assim, essa nova doença, que não era tão nova assim, foi chamada oficialmente 

de hanseníase, consolidando uma mudança desejada primeiramente pelo hansenologista 

Abraão Rotberg131 e por MORHAN132 e, de alguma maneira, pelo próprio paciente. Desde 

os anos 1970, já se falava no peso da palavra “lepra” quanto de estigma ela carregava. No 

decorrer da década de 1990, o desafio foi vencer esses muros e consolidar uma nova 

mentalidade social 

Para Laurinda Maciel, ainda hoje, é uma doença que abala relações familiares, 

profissionais ou sociais as mais diversas, o que nos faz refletir sobre seu ainda grande 

potencial estigmatizante, mesmo tendo havido, por parte das autoridades, algum esforço 

no sentido de percebê-la como uma “doença como outra qualquer”.133 Sabemos também 

                                                 
130 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: 

LTC, 1988. 
131 Rotberg médico leprologista  
132 O Morhan (Movimento de Reintegração das pessoas atingidas pela Hanseníase) é uma entidade sem fins 

lucrativos fundada em 6 de junho de 1981. Suas atividades são voltadas para a eliminação da Hanseníase, 

através de atividades de conscientização e foco na construção de políticas públicas eficazes para a 

população.  
133 MACIEL, R. Laurinda. Memórias e Narrativas da lepra/hanseníase: uma reflexão sobre histórias de vida, 

experiências do adoecimento e políticas de saúde pública no Brasil do século XX. 
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que, mesmo entre os profissionais de saúde que atuam diretamente com o atendimento ao 

paciente e presenciam a aceitação ou negação do diagnóstico ou o cotidiano das 

dificuldades com os medicamentos e o tratamento, esse enfrentamento de saber-se 

“portador de hanseníase” é permeado de muito sofrimento. 

A partir dessa mudança considerável, a política de controle da Hanseníase passou 

a obedecer às normas, dispostas na Portaria nº 165, de 14 de maio de 1976, que 

determinaram a redução da morbidade, a prevenção das incapacidades, a preservação da 

unidade familiar e o estímulo da integração social dos doentes, conforme cada caso. 

Dentre as várias recomendações dessa portaria, algumas inovam o controle da doença: 

apresentação voluntária de doentes suspeitos e contatos com serviços de saúde; educação 

em saúde continuada; integração das ações de controle em serviços gerais de saúde; 

distribuição gratuita de medicamentos; avaliação dermatoneurólogica dos contatos 

anualmente; realização de prevenção de incapacidades; abolição da separação entre pais 

doentes e filhos; realização de planejamento familiar para as mulheres com Hanseníase. 

Acrescenta-se a estimulação de internação, quando necessária, em Hospitais 

Gerais e o desdobramento dos Asilos-colônias em Asilos, Colônias e Hospitais, de acordo 

com as especificidades locais. E, como prática de reintegração social do doente, 

determinou-se a abolição do termo “lepra” e seus derivados, incentivando o respeito à 

dignidade humana e familiar e o desenvolvimento das potencialidades do doente ou ex-

doente, além de incentivar pesquisas que analisassem as barreiras culturais que 

dificultaram a integração dos doentes. 

Para Genovez e Pereira, essa mudança indica uma reconfiguração da Hanseníase 

no Brasil, a partir da Portaria nº 165, de 14 de maio de 1976, que antes se apresentava 

fortemente ancorada na política estatal e, agora, pode ser lida sob uma perspectiva 

integrada em que a doença, o doente e a sociedade podem se relacionar.134 

 

 

 

 

 

                                                 
134 GENOVEZ, F. Patrícia e PEREIRA, R. Flávia. Da Lepra à Hanseníase: política pública, o cotidiano e o 

estigma a partir da memória de seus atores – Governador Valadares (década de 1980). História: Questões 

& Debates, Curitiba, n. 60, p. 205-228, jan. /jun. 2014. Editora UFPR. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hanseníase é umas das doenças mais antigas já descritas. Ao longo do tempo 

muitos povos já conviveram com ela e diversas concepções históricas acerca da doença, 

instrumentalizaram várias tecnologias e enfrentamento do problema. Foi durante séculos 

a doença que mais aterrorizou a população, por ter permanecido até muito recentemente 

sem tratamento especifico e eficiente.  

O cenário no início do século XX utilizava diferentes práticas de afastamento 

como principal medida no enfrentamento da lepra. Os diferentes doentes eram afastados 

da convivência dos demais habitantes sadios da cidade. Este controle social baseava-se 

no pressuposto cientifico de que a lepra era incurável, sem tratamento eficiente, 

localizado biologicamente no corpo doente espalhando-se pela sociedade.  

A doença possuía um duplo significado, era ao mesmo tempo portador de perigo, 

pois ameaça os sadios e por quem se deve ter compaixão.  

Pudemos observar que o processo empreendido em São Paulo possibilitou o 

surgimento de um organismo extremamente poderoso e centralizado, o Departamento de 

Profilaxia da Lepra. Este órgão prometia o desaparecimento da doença, porém em troca 

requereu, e conseguiu do Estado poderes excepcionais. O resultado dessa composição 

permitiu a emergência em São Paulo de um tipo peculiar de poder, o poder médico, que 

se aglutinava em torno da profilaxia da lepra. É importante notar que o Estado e a 

sociedade endossaram, sem restrições, uma proposta profilática na qual a liberdade dos 

doentes foi trocada pela ideia de segurança da coletividade. 

Para viabilizar o isolamento foi criado no modelo de tripé que se sustentou através 

de três instituições: o leprosário, o preventório e o dispensário.  O primeiro deles, o 

leprosário, era onde se internavam doentes diagnosticados e submetidos ao isolamento. 

Os filhos destes e aqueles gerados na “nova” vida dentro dos leprosários eram 

encaminhados para os preventórios com o objetivo de minimizar o contato da criança 

com os pais doentes. Na terceira instituição, o dispensário se podia exercer vigilância 

medica e epidemiológica sobre os chamados comunicantes, que tiveram contato ou 

convivência com o doente internado. Percebe-se que com o passar do tempo, que mesmo 

uma estrutura como esta que se pretendia totalizante e eficaz, não era satisfatória para 

tratar uma doença como a lepra. 
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Observamos que ao longo do tempo o doente se via destituído dos direitos de 

cidadão, os direitos tidos como inalienáveis, deixavam se de garantidos, e o direito à 

liberdade era o primeiro a lhes ser tirado. Até mesmo o direito ao voto lhes foi retirado 

em nome da ciência.  

Os doentes fugiam do Serviço Oficial preferindo continuar com o mal a se verem 

isolados e identificados como membros de uma categoria que inspirava medo e horror. 

Verificamos que o discurso praticado por médicos pertencentes à elite técnica do DPL, 

mesmo depois da descoberta das sulfonas, se baseavam na ideia de que, fora do 

isolamento, o doente representava perigo à coletividade aumentando o estigma e o medo 

que envolviam a doença. 

Podemos dizer que os mecanismos empregados pelo Serviço de Profilaxia 

alimentaram uma postura desnecessária, o medo e o horror à moléstia e impuseram uma 

vida cheia de restrições atrás dos muros das instituições que se propunham ao isolamento 

dos doentes. 

A mudança do nome “lepra” para hanseníase, de um certo modo também 

contribuiu para a desinformação sobre a doença e seu histórico, fazendo com que depois 

da década de 1960 não se falasse mais em “lepra” ou em “leprosos”, como e todos 

tivessem, de repente, desaparecido, como se a extinção do termo trouxesse consigo a 

extinção da doença.  

Podemos entender que isso contribuiu para o apagamento da memória coletiva e 

de outras questões que envolvam ex-internos: as questões psicológicas, ligadas à 

autoestima, as questões da deficiência, das sequelas deixadas pela doença, a questão das 

regiões insensíveis do corpo. Além disso, é surpreendente como parte da população 

paulista desconhece tanto a história, como a presença das ruinas do antigos complexos 

que isolamento no Estado de São Paulo. 
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