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SALMO DE GRATIDÃO AO MEU DEUS 

Salmo 18 

Eu te amo, ó Senhor, força minha. 

O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus, o 

meu rochedo, em quem me refugio; o meu escudo, a força da minha salvação, 

e o meu alto refúgio. 

Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. 

Cordas de morte me cercaram, e torrentes de perdição me amedrontaram. 

Cordas de Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. 

Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus; do seu templo 

ouviu ele a minha voz; o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. 

Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se 

moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. 

Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador; dele 

saíram brasas ardentes. 

Ele abaixou os céus e desceu; trevas espessas havia debaixo de seus pés. 

Montou num querubim, e voou; sim, voou sobre as asas do vento. 

Fez das trevas o seu retiro secreto; o pavilhão que o cercava era a escuridão 

das águas e as espessas nuvens do céu. 

Do resplendor da sua presença saíram, pelas suas espessas nuvens, saraiva e 

brasas de fogo. 

O Senhor trovejou a sua voz; e havia saraiva e brasas de fogo. 

Despediu as suas setas, e os espalhou; multiplicou raios, e os perturbou. 

Então foram vistos os leitos das águas, e foram descobertos os fundamentos 

do mundo, à tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. 

Do alto estendeu o braço e me tomou; tirou-me das muitas águas. 

Livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam; pois eram mais 

poderosos do que eu. 

Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu 

amparo. 

Trouxe-me para um lugar espaçoso; livrou-me, porque tinha prazer em mim. 

Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a 
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pureza das minhas mãos. 

Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do 

meu Deus. 

Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca afastei de mim 

os seus estatutos. 

Também fui irrepreensível diante dele, e me guardei da iniqüidade. 

Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a 

pureza de minhas mãos perante os seus olhos. 

Para com o benigno te mostras benigno, e para com o homem perfeito te 

mostras perfeito. 

Para com o puro te mostras puro, e para com o perverso te mostras contrário. 

Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu os abates. 

Sim, tu acendes a minha candeia; o Senhor meu Deus alumia as minhas 

trevas. 

Com o teu auxílio dou numa tropa; com o meu Deus salto uma muralha. 

Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito; a promessa do Senhor é provada; 

ele é um escudo para todos os que nele confiam. 

Pois, quem é Deus senão o Senhor? e quem é rochedo senão o nosso Deus? 

Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho; 

faz os meus pés como os das corças, e me coloca em segurança nos meus 

lugares altos. 

Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam 

um arco de bronze. 

Também me deste o escudo da tua salvação; a tua mão direita me sustém, e a 

tua clemência me engrandece. 

Alargas o caminho diante de mim, e os meus pés não resvalam. 

Persigo os meus inimigos, e os alcanço; não volto senão depois de os ter 

consumido. 

Atravesso-os, de modo que nunca mais se podem levantar; caem debaixo dos 

meus pés. 

Pois me cinges de força para a peleja; prostras debaixo de mim aqueles que 

contra mim se levantam. 

Fazes também que os meus inimigos me dêem as costas; aos que me odeiam 
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eu os destruo. 

Clamam, porém não há libertador; clamam ao Senhor, mas ele não lhes 

responde. 

Então os esmiuço como o pó diante do vento; lanço-os fora como a lama das 

ruas. 

Livra-me das contendas do povo, e me fazes cabeça das nações; um povo que 

eu não conhecia se me sujeita. 

Ao ouvirem de mim, logo me obedecem; com lisonja os estrangeiros se me 

submetem. 

Os estrangeiros desfalecem e, tremendo, saem dos seus esconderijos. 

Vive o Senhor; bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha 

salvação, 

o Deus que me dá vingança, e sujeita os povos debaixo de mim, 

que me livra de meus inimigos; sim, tu me exaltas sobre os que se levantam 

contra mim; tu me livras do homem violento. 

Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu 

nome. 

Ele dá grande livramento ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu 

ungido, para com Davi e sua posteridade, para sempre. 

 

 

 (Bíblia Sagrada) 
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DEDICAÇÃO A CADA COLABORADOR 

Quando A Gira Girou 

O céu de repente anuviou 

E o vento agitou as ondas do mar 

E o que o temporal levou 

Foi tudo que deu pra guardar 

Só Deus sabe o quanto se labutou 

custou, mas depois veio a bonança 

E agora é hora de agradecer 

Pois quando tudo se perdeu 

E a sorte desapareceu 

Abaixo de Deus, só ficou você 

 

Quando a gira girou, ninguém suportou 

Só você ficou, não me abandonou 

Quando o vento parou e a água baixou 

Eu tive a certeza do seu amor 

 

Quando tudo parece que está perdido 

É nessa hora que você vê  

Quem é parceiro, quem é mal amigo 

Quem tá contigo, quem é de correr 

A sua mão me tirou do abismo 

O seu axé evitou o meu fim 

Me ensinou o que é companheirismo  

E também a gostar de quem gosta de mim 

 

Quando a gira girou, ninguém suportou 

Só você ficou, não me abandonou 

Quando o vento parou e a água baixou 

Eu tive a certeza do seu amor 
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Na hora que a gente menos espera 

No fim do túnel aparece uma luz 

A luz de uma amizade sincera 

Para ajudar carregar nossa cruz 

Foi Deus que pôs você no meu caminho 

Na hora certa pra me socorrer 

Eu não teria chegado sozinho 

A lugar nenhum, se não fosse você 

 

Quando a gira girou, ninguém suportou 

Só você ficou, não me abandonou 

Quando o vento parou e a água baixou 

Eu tive a certeza do seu amor 

Quando a gira girou, ninguém suportou... 

 

(Serginho Merti & Claudinho Guimarães) 
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SILVA, T. M. S. Trajetória de profissionais da saúde de um Hospital 

Colônia para Hanseníase. 2014. 101 fls. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) – Programa de Pós- Graduação em Enfermagem, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 

RESUMO 

A hanseníase, como problema de saúde pública, ainda persiste há bastante 

tempo, mesmo com tratamento há décadas. Seu processo saúde-doença é 

marcado por um cenário histórico de estigma, preconceito, exclusão social e 

por tomada de condutas autoritárias, com o intuito de extinguir a doença do 

meio social sob o regime do enclausuramento obrigatório do doente. Nessa 

perspectiva, a saúde pública brasileira do século XX adotou políticas de 

isolamento compulsório, que fez com que, todos aqueles que recebessem 

diagnóstico de hanseníase fossem isolados da sociedade e de seus familiares 

em hospitais colônias. Objetiva-se, com o estudo, resgatar a trajetória dos 

profissionais de saúde no Hospital Colônia São Francisco de Assis, em 

Natal/RN; Identificar como era vivenciada a política de asilamento compulsório 

imposta ao portador de hanseníase pelos profissionais de saúde; Descrever as 

condutas profissionais adotadas no Hospital Colônia; Recuperar informações 

quanto à existência, funcionamento e rotinas do Hospital e Criar um 

documentário dos fragmentos históricos da hanseníase sob o ponto de vista de 

profissionais de uma ex-colônia. Foi utilizado o método exploratório-descritivo, 

com uma abordagem qualitativa, tendo como referencial metodológico a 

história oral temática. Obteve-se aprovação pelo CEP da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, sob Protocolo N. 461.403 e CAAE 

19476913.9.0000.5537. Entrevistaram-se, durante o período de novembro e 
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dezembro de 2013, cinco profissionais de saúde que atuaram no hospital 

colônia, utilizando-se gravador de áudio e imagens para captação e registro 

dos depoimentos. As entrevistas foram transcritas, textualizadas, transcriadas e 

enviadas aos colaboradores para a etapa de conferência dos relatos. 

Posteriormente, A análise das histórias foi realizada a partir da proposta de 

análise de conteúdo de Bardin. Os resultados e a discussão estão 

apresentados em forma de artigo: Opinião de profissionais da enfermagem que 

atuaram em um hospital colônia de hanseníase, que objetivou: identificar a 

opinião dos profissionais de enfermagem, que atuaram em hospital colônia, 

sobre a vida dos doentes. Nesse artigo, três eixos temáticos foram 

evidenciados e discutidos a partir dos relatos dos colaboradoes: O processo de 

socialização dos internos; O preconceito, o estigma e a discriminação; A 

exclusão social versus inclusão social. Conclui-se que, no contexto do hospital 

colônia, a atuação dos profissionais de saúde contribuiu de forma significativa 

para que o estigma, o preconceito e a exclusão social fossem minimizados e 

para que a vivência dos asilados na colônia não fosse encarada de forma 

traumática. 

Palavras – Chave: Hanseníase; História Oral; Enfermagem. 
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SILVA , T. M. S. Trajectory of health of a Hospital for Leprosy Colony 2014. 

101 fls . Dissertation (Master's in Nursing) - Graduate Program in Nursing, 

Federal University of Rio Grande do Norte , Natal, 2014. 

ABSTRACT 

Leprosy as a public health problem , there is still quite some time , even with 

treatment for decades . Your health-disease process is marked by a historical 

backdrop of stigma , prejudice, social exclusion and authoritarian decision- 

ducts , in order to extinguish the disease milieu under the regime of compulsory 

confinement of the patient. In this perspective , the Brazilian public health 

twentieth century adopted policies of compulsory isolation , which meant that 

those who receive a diagnosis of leprosy were isolated from society and their 

families in hospitals colonies . Objective is, to the study, rescue the trajectory of 

health professionals in the Colony Hospital St. Francis of Assisi , in Natal / RN ; 

Identify the policy was perceived as compulsory institutionalization imposed for 

leprosy patients by health professionals ; describe the behaviors Professional 

Hospital adopted in Cologne ; Retrieve information about the existence and 

functioning of the Hospital and Create a documentary of historical fragments of 

leprosy from the point of view of professionals from a former colony. Exploratory 

- descriptive method with a qualitative approach , using the methodological 

framework thematic oral history was used . Obtained approval by the IRB of the 

Federal University of Rio Grande do Norte, under Protocol No 461 403 and 

CAAE 19476913.9.0000.5537 . Be interviewed during the period of November 

and December 2013 , five health professionals who worked in the hospital 

colony , using audio recorder and images to capture and record the statements. 

The interviews were transcribed , textualized, transcriadas and sent to 

reviewers to step conference of the reports. Subsequently , analysis of the 

stories was made from the proposed content analysis of Bardin . The results 

and discussion are presented in the form of article: Opinion of nursing 

professionals who worked in a hospital for leprosy colony , which aimed to : 

identify the opinion of nurses who worked in hospital colony on the lives of 

patients . In this article, three main themes were highlighted and discussed from 

the reports of colaboradoes : I - The socialization process of internal II - 
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Prejudice , stigma and discrimination III - Social exclusion versus inclusion . We 

conclude that , in the context of the colony hospital, the performance of health 

professionals contributed significantly to that stigma , prejudice and social 

exclusion would be minimized and that the experience of asylum seekers in the 

colony were not seen more traumatic . 

Keywords: Leprosy ; Oral History; Nursing.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização e Revisão de Literatura 

A hanseníase, como problema de saúde pública, persiste há bastante 

tempo, mesmo tendo sido descoberta há décadas. No pacto pela vida de 2006, 

ela é abordada como uma das prioridades, se tornando, portanto, alvo de 

incentivos e mobilizações das políticas públicas, voltadas para o âmbito das 

práticas em saúde. 

 Apesar da existência de estratégias terapêuticas disponíveis para o 

combate à doença, há vários fatores que se associam e possibilitam o 

surgimento de novos casos, os quais dificultam a eliminação da mesma. 

Destacam-se a desinformação da população quanto a doença, o 

desconhecimento sobre as formas de contágio e propagação, a falta de 

recursos materiais e humanos nos serviços de saúde, a subnotificação, o 

estigma, o abandono ao tratamento, falhas no sistema de referência e contra-

referência e dificuldades de acessibilidade aos diversos níveis de assistência. 

Além disso, o aspecto histórico também se torna um empecilho, vistas as 

profundas marcas sociais e psicológicas deixadas pela política compulsória de 

asilamento na vida de ex-portadores e familiares. 

 

1.1.1 O Cenário político dos Hospitais Colônias           

  

     A história da saúde pública brasileira, no controle da hanseníase, é 

marcada por condutas autoritárias com o intuito de apenas extinguir a doença 

do meio social, curando a sociedade de um mal instalado em seu corpo, sob o 

regime do enclausuramento do doente, através do seu confinamento 

compulsório dentro de hospitais colônias.  

 De acordo com Marzliak et al (2008), as instituições começaram a 

ser construídas no século XVIII, sendo  que, no inicio do século XIX as pessoas 

portadoras de hanseníase passaram a ser discriminadas, perseguidas e 

isoladas, como aconteceu em 1713 no Recife, 1740 no Rio de Janeiro, 1771 

em Minas Gerais, 1787 na Bahia, 1796 em Pernambuco e 1802 em São Paulo. 
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 A construção ocorreu por meio de doações feitas por religiosos e 

pela sociedade civil quanto aos materiais necessários. Inicialmente, o objetivo 

primordial desses asilos era a proteção da população considerada sadia contra 

àqueles diagnosticados de hanseníase. Em virtude dos hospitais ocuparem 

grandes áreas, havia extensões rurais com plantações e criação de animais. 

(MARZLIAK et al, 2008) 

No Brasil, o modelo de tratamento no século XX foi o de afastamento 

dos doentes de hanseníase da sociedade. Iniciou-se, por volta de 1929 a 

política de isolamento compulsório dos doentes, com a criação da Lei Estadual 

Paulista nº 2416. Entre 1928 e 1936, separaram-se os infectados da sociedade 

paulatinamente (CREMESP, 2006). 

No Rio Grande do Norte, a execução dessas práticas acontecia no 

Hospital colônia São Francisco de Assis, localizado em Natal-RN. 

 Marzliak et al (2008) afirma que o governo conseguiu controlar a 

endemia, em meados do séculos XX, com a política de isolamento 

compulsório. Embora estivesse pautada no conhecimento/o cientifico da época, 

observou-se que a defesa, na verdade, era do interesse das classes 

dominantes.  

 Conforme relata Nóbrega (2010), utilizou-se a estratégia de isolamento, 

ao mesmo tempo em que se criava uma estrutura sustentável. Tal modelo se 

apoiava em um tripé, amparado no funcionamento do leprosário, preventório e 

dispensário ratificados como política oficial do Serviço Nacional de Lepra. 

Dentro desse modelo, o infectado deveria ser tratado no leprosário, o 

comunicante (aquele com indicativos de manifestação da doença) no 

dispensário e os filhos dos infectados, no preventório. 

 Com o avanço da ciência e o advento da Sulfona, que começaram a 

ocorrer mudanças nas ações governamentais. A partir de então, novas 

estratégias foram sendo gradativamente adotadas e em 1962, foi abolida a 

política de isolamento compulsório, através do Decreto Federal nº 962. 

(MARZLIAK et al, 2008). 
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1.1.2 Aspectos sobre a Doença 

 

 A hanseníase, primeiramente conhecida como lepra, foi descoberta em 

1873 pelo médico norueguês Gerhard Armauer Hansen, o qual identificou o 

bacilo, o Mycobacterium laprae, sendo modificado, a partir de então, o nome da 

doença em sua homenagem. (FOSS, 1999 e GOMES, 2000). 

 Guidela (2000) diz que ela não teria grande importância se fosse 

apenas uma doença de pele contagiosa. Contudo, a predileção do bacilo pelos 

nervos periféricos é o fator mais preocupante, visto que isso pode ocasionar 

incapacidades físicas e deformidades, caso não seja detectada e tratada 

precocemente. E é essa condição a causadora do medo, preconceito e dos 

tabus que envolvem a doença. 

 A hanseníase é uma doença infecciosa crônica contagiosa, causada, 

como já referido, pelo bacilo de Hansen, conferindo características peculiares a 

ela, como acometimento de pele e afeição do microorganismo causador por 

nervos periféricos. Isso torna o diagnóstico simples na maioria dos casos 

(ARAÚJO, 2003).  

 De acordo com Eder (2005) os primeiros sinais dessa doença são: 

manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na pele, perda de sensibilidade 

(anestesia), sensação de dormência ou formigamento na região, 

insensibilidade à dor, ao tato, ao calor e queda dos pêlos sobre as manchas. 

   A OMS, em 1982, propôs uma classificação simplificada 

operacional, a fim de possibilitar o trabalho e manejo da hanseníase.  Essa 

categorização deveria ser pautada na população bacilar encontrada em 

esfregaços de linfa, o exame de baciloscopia, podendo ser realizado em vários 

pontos do corpo, como lóbulos de orelhas, cotovelos, joelhos e lesões. Tal 

achado, por sua vez, está diretamente relacionado às formas clínicas da 

doença. Dessa forma, puderam-se agrupar os pacientes em paucibacilares e 

multibacilares e indicar tratamento específico a cada uma dessas condições 

(BRASIL, 1994 e WHO, 1982). 

Na confirmação dos casos de hanseníase, alguns exames são 

adotados como critérios de análise. O exame histopatológico da pele, devendo 
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a biópsia das lesões suspeitas serem realizadas de forma profunda, incluindo a 

hipoderme, pois é nela que se localizam as lesões essenciais para o 

diagnóstico das formas não contagiosas (hanseníase indeterminada – HI e 

hanseníase tuberculóide – HT) e para classificar as formas contagiosas 

(hanseníase dimorfa – HD e hanseníase virchowiana – HV) (ARAÚJO, 2003; 

FILGUEIRA et al, 2004). 

No Brasil, algumas descobertas científicas contribuíram para acabar 

com a segregação dos doentes, e, conseqüentemente com a desativação dos 

hospitais colônias. No final da década de 1940, publicou-se dois relatos de 

experiência de tr     atamento com a sulfona, demonstrando bons resultados 

terapêuticos e baixo custo financeiro. A dapsona (DDS) firmou-se então, como 

a principal droga anti-hansênica e estratégica para o controle da doença na 

década de 1950 (FOSS, 1999; GALLO et al., 2003).     

  Posteriormente, a partir de 1962, a clofazimina (CFZ) e a rifampicina 

(RMP) também começaram a ser utilizadas no tratamento da hanseníase. No 

entanto, a monoterapia apresentava-se como a causa mais frequente de 

desenvolvimento da resistência ao medicamento e a utilização de, no mínimo, 

duas drogas potentes ajudariam a superar esse problema. Tendo 

conhecimento desse fato, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1981, 

introduziu a quimioterapia combinada com três drogas, conhecida como 

poliquimioterapia (PQT), consistindo no uso Dapsona (DDS) + Clofazimina 

(CFZ) + Rifampicina (RMP), única bactericida dos esquemas padrão. (FOSS, 

1999; GALLO et al., 2003).    

  A PQT começou a ser implementada no Brasil em 1986 e, em 1991, 

foi adotada oficialmente pelo MS, sendo o tratamento poliquimioterápico 

recomendado para todos os casos de hanseníase. Com sua introdução, surgiu 

a necessidade de uma classificação mais acurada que possibilitasse a correta 

alocação do paciente no esquema terapêutico, tendo em vista as diferenças na 

associação dos quimioterápicos e duração do tratamento (BRASIL, 2000; 

2001). 

  Existem ainda os tratamentos alternativos que são realizados nos 

Centros de Referência que tem dermatologista ou clínico com experiência em 
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hanseníase, bem como técnicas auxiliares para o diagnóstico, 

acompanhamento e seguimento dos pacientes pós-alta, ou em outras unidades 

de saúde sob a supervisão dos centros de referência. Tais esquemas só 

devem ser utilizados quando for comprovada a impossibilidade de utilizar as 

drogas do esquema padrão (BRASIL, 2000; 2001; 2006; OMS, 2000). 

  O MS com objetivo de expandir as ações de controle da doença para 

todos os municípios visando à redução da morbidade da doença para menos 

de 1/10.000 habitantes, elaborou em 2000 o PNCH, repassado para a 

responsabilidade dos municípios na década de 1990, com a efetivação da 

descentralização, um dos requisitos básicos constantes da Norma Operacional 

Básica de 1996 (NOB/96) (BRASIL, 2006). 

  O Programa Nacional de Controle da Hanseníase (PNCH) vem 

desenvolvendo suas ações em parceria com organizações não 

governamentais, entidades governamentais e civis. Entre elas destaca-se o 

Movimento de Reintegração de Pessoas atingidas pela Hanseníase 

(MORHAN), atuando como representante do controle social e mobilização 

política em defesa dos direitos dos usuários em todos os estados; a Sociedade 

Brasileira de Hansenologia, responsável pela formação de recursos humanos 

para a atenção na média e alta complexidade, com suporte à rede SUS; a 

Organização Pan Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS) que garante o suprimento de medicamentos e oferece 

cooperação técnica e financeira; A Pastoral da Criança, que atua na divulgação 

de informações sobre a doença nas comunidades onde trabalha, e A 

Federação Internacional de Associações contra a hanseníase (BRASIL, 2006). 

  O PNCH apresenta como princípios e diretrizes as seguintes ações: 

fortalecer a inserção da política sobre hanseníase nos pactos firmados entre 

gestores municipais, estaduais e federais, e nos instrumentos de macro 

planejamento das políticas públicas de abrangência nacional; realizar 

atividades de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

proteção à saúde, envolvendo toda a complexidade de atenção à saúde; 

promover a ampliação da cobertura das ações com descentralização e 
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prioridade a sua inclusão na atenção básica e na ESF; preservar a autonomia e 

integridade física e moral das pessoas portadoras de hanseníase, além de 

humanizar o atendimento; fortalecer as parcerias com a sociedade civil visando 

à mobilização e controle social das políticas de saúde relacionadas à 

hanseníase; atender os interesses individuais e coletivos da população 

(BRASIL, 2009). 

  Nessa perspectiva, o enfermeiro se insere desde a prevenção da 

doença até a prevenção de incapacidades causadas pela hanseníase. Ações 

educativas de prevenção, diminuição do estigma e melhora da qualidade de 

vida do portador de hanseníase são de fundamental importância para seu 

controle.(FIGUEIREDO, 2007). 

  Neves e Rivemales (2010) concordam que no tratamento da pessoa 

portadora de hanseníase, o enfermeiro e demais profissionais da rede básica 

de saúde considerem a fragilidade psicológica do doente e seus familiares e 

ofereçam uma assistência humanizada, pautada na solidariedade e 

fraternidade, contando com a efetividade de suas participações. 

1.1.3 O Hospital Colônia São Francisco de Assis 

 Localizado no bairro de Felipe Camarão, às margens do Km 6, BR 304, 

Município de Natal-RN, o Hospital Colônia Francisco de Assis foi criado no dia 

14 de janeiro de 1929 pelo médico Manoel Varela Santiago, constituindo-se 

administrador durante aproximadamente 30 anos,  com a política de segregar o 

os indivíduos acometidos pela hanseníase e evitar a propagação da moléstia. 

Destaca-se ainda como figuras importantes da administração, Dr Arnóbio, Dra 

Socorro e Dra Estela. (VIDERES, 2010) 

 A colônia fora construída com muros altos, cercas de arames, portões 

trancados e vigilância para capturar os fugitivos. Existia uma ampla área física, 

com características de uma verdadeira cidade, com ambulatórios/enfermaria, 

prefeitura, igreja, cinema, cemitério, farmácia, cadeia, escola, biblioteca, casas 

padronizadas para os casados, pavilhões destinados aos solteiros, consultórios 

e salões de festas. Possuía um espaço para o plantio e criação de animais. Em 

1954, registrava-se cerca de 180 usuários internados. (VIDERES, 2010)  
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1.2 Problema e Problematização 

  A história da hanseníase é assinalada pelas inúmeras marcas da 

exclusão social, do estigma e do abandono. Os portadores tinham suas 

trajetórias de vida completamente mudadas a partir do momento em que existia 

a certeza de que a doença havia invadido seu corpo. 

  A hanseníase não só provocava alterações corporais, pois 

transcende o âmbito biológico, invadindo o ambiente da emoção, da afetividade 

e dos sonhos. O que pairava no contexto social antigo era um intenso 

desconhecimento sobre a hanseníase, gerando privação de vida para os 

portadores e seus familiares, uma vez que ambos eram obrigados a se 

separarem e viverem distanciados a partir do descobrimento da doença. 

Enquanto os pacientes ficavam asilados, seus filhos, quando o portador era 

uma mulher, eram transportados para internatos cujo financiamento ficava sob 

responsabilidade do estado. 

  Com a descoberta do microorganismo causador da doença, da 

forma de transmissão e prevenção e com o advento da poliquimioterapia 

(PQT), foi possível mudar o cenário mundial da hanseníase. As taxas de 

prevalência decaíram, a conduta acerca da doença mudou, a qualidade de vida 

dos portadores se modificou, assim como as perspectivas para àqueles que 

estavam condicionados a viverem sua existência longe da forma projetada no 

solo de suas memórias e anseios. 

  Atualmente, a hanseníase ainda é uma doença preocupante, 

principalmente pelo seu poder incapacitante, caso não seja detectada, tratada 

precoce e adequadamente. Por isso, torna-se foco de políticas públicas e 

prioridade para o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo definida no pacto pela 

vida de 2006.  

  Diante das informações discorridas e do levantamento literário 

realizado, partiu-se do pressuposto de que ainda se desconhecia ou não 

existiam registros suficientes para compreender e desvendar as práticas 

profissionais em saúde, desenvolvidas por aqueles que cuidaram de pacientes 

portadores de hanseníase internados em hospitais colônias; a visão dos 
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mesmos acerca da condição imposta a essas pessoas após a descoberta da 

doença e os sentimentos que os envolviam durante o período na instituição.  

  Alguns questionamentos nortearam a efetivação desta pesquisa: 1 - 

Como viviam os portadores de hanseníase durante o período em que eles 

estavam internados num Hospital Colônia, sob a ótica dos profissionais de 

saúde que trabalhavam nessas instituições? 2- Quais eram as práticas que 

esses profissionais desenvolviam na assistência a esses pacientes? 3- Como 

eles percebiam a condição de internos impostas a essas pessoas quando elas 

tinham diagnóstico de hanseníase? 4- Qual a posição que esses profissionais 

adquiriram diante do preconceito, estigma e exclusão que permeava a vida dos 

portadores de tal doença? 
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1.3 Justificativa  

  Este estudo se propôs ampliar as informações a respeito dos 

episódios acontecidos no passado recente e secular, resgatando fatos 

históricos e explorando eventos que foram determinantes no aparecimento do 

estigma, da exclusão, da separação e do isolamento atribuído aos portadores 

da hanseníase, a partir de informações gravadas na memória daqueles 

profissionais que viveram esse cenário.  

  Com isso, pretendeu-se fechar uma tríade de estudos, sendo os dois 

anteriores intitulados por “Trajetória de vida de ex-portadores de hanseníase 

com histórico asilar (VIDERES, 2010)” e “ Vivências Compartilhadas de filhos 

separados pela hanseníase no RN, a luz da história oral (CABRAL,2013)”; 

abordando neste,  a trajetória de vida dos portadores de hanseníase que foram 

asilados e de seus familiares e construir, posteriormente, a história da 

hanseníase no estado do Rio Grande do Norte. Contribuindo, assim, para o 

fortalecimento das práticas em saúde definidas pelas políticas públicas 

existentes e permitindo a formulação de novas estratégias profissionais no 

manejo dos portadores de forma holística e mais humanizada. 
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2. OBJETIVO  

Geral  

 Resgatar a trajetória dos profissionais de saúde no Hospital Colônia 

São Francisco de Assis, em Natal/RN, à luz da História Oral temática. 

Específicos 

 Identificar como era vivenciada a política de asilamento compulsório 

imposta ao portador de hanseníase, pelos profissionais de saúde.  

 Descrever as condutas profissionais adotadas no Hospital Colônia;  

 Criar um documentário dos fragmentos históricos da hanseníase sob o 

ponto de vista de profissionais de uma ex-colônia.  
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

  

  O estudo é do tipo exploratório-descritivo, com abordagem 

qualitativa, fazendo-se uso da história oral temática como referencial técnico e 

metodológico. 

  A pesquisa exploratória, de acordo com Gil (2009), busca levantar 

informações acerca de um determinado objeto, permite maior aproximação e 

torna-o mais explícito.  

  Em conformidade com Richardson et al (2008), o estudo descritivo 

se dispõe a desvendar “o que é” e descobrir as características de um fenômeno 

como tal, sendo considerados, nessa perspectiva, uma situação específica, um 

grupo ou um indivíduo como seus objetos de pesquisa. 

  A abordagem qualitativa enfatiza a compreensão da experiência 

humana como é vivida, coletando e analisando materiais narrativos e 

subjetivos, centrados nos aspectos dinâmicos, holísticos e individuais dos 

fenômenos, tentando capturá-los em sua totalidade, dentro do contexto dos 

que o experimentam (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

  A história oral temática, como referencial metodológico, foi escolhida 

por permitir tanto uma aproximação, quanto um envolvimento maior com o 

objeto de estudo, possibilitando relatos mais espontâneos e encontros mais 

dinâmicos, assim como registros dos depoimentos dos colaboradores 

escolhidos para o estudo. Para Thompson (1992) a história oral pode ser 

concebida como uma técnica moderna de documentação histórica que oferece 

os meios necessários para uma transformação radical no sentido social da 

história. Por ser uma história construída em torno das pessoas, lança a vida 

para dentro da própria história, contribuindo para a formação de seres 

humanos mais complexos. 

  De acordo com Meihy e Holanda (2007), a história oral também 

reconhecida como história viva consiste em um procedimento de obtenção de 

entrevistas inscritas no tempo presente, na qual não se esgota no momento de 

sua apreensão, do estabelecimento de um texto e da eventual análise das 

entrevistas. Deve por sua vez, responder a um sentido de utilidade prática, 

social e imediata.  
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  A essência dos trabalhos em história oral consiste na elaboração de 

um projeto, elemento distintivo que articula e orienta os procedimentos de cada 

etapa, fazendo-o dar sentido aos fundamentos da investigação com fontes 

vivas. Tal projeto agrupa duas partes quais sejam, os aspectos temáticos e 

teóricos e a parte operacional (MEIHY, 2002; MEIHY; HOLANDA 2007).  

  No referencial metodológico utilizado, três conceitos se hierarquizam 

de forma combinada, sendo eles: comunidade de destino, colônia e redes. O 

primeiro sendo entendido como grupos diversos que possuem traços comuns, 

marcantes de um comportamento amplo que os caracteriza. O segundo, como 

um grupo amplo, uma divisão em grande bloco da comunidade de destino que 

visa o entendimento do todo pretendido e a viabilidade do estudo. O conceito 

de colônia se liga exclusivamente ao fundamento da identidade cultural do 

grupo. É formado pelos elementos amplos que marcam a identidade geral dos 

segmentos dispostos à análise. (MEIHY, 2002; MEIHY, HOLANDA, 2007). 

  No delineamento de tais conceitos, rede pode ser percebida como 

uma subparte da colônia, sendo uma especificação menor de comunidade de 

destino. Destaca-se o que afirma Meihy e Holanda (2007), os quais atribuem às 

redes, o bom entendimento das razões de segmento organizadas que compõe 

o todo, sendo constituídos princípios fundamentais para seu bom 

estabelecimento. 

  A origem da rede é sempre o ponto zero, a entrevista básica ou 

mesmo as entrevistas iniciais que orientam a formação de novas redes. 

Através do ponto zero se extraem as perguntas específicas que favorecem a 

continuidade das demais, em que o colaborador em cada entrevista deve 

indicar alguém para compor a rede (MEIHY, HOLANDA, 2007).  

  Para ser o ponto zero, escolher-se-á sempre alguém que conheça 

em profundidade os fatos que são pesquisados da história do grupo ou de 

quem se quer fazer a entrevista central. Deve-se, de acordo com o autor 

referido, fazer novas entrevistas com essa pessoa, após ter sido tomado 

conhecimento acerca dos eventos ocorridos com a história do grupo ou 

depoente central (MEIHY, 2002). 

  Nessa parte do projeto de HO têm-se as definições operacionais do 

estudo, com foco no detalhamento sobre a entrevista; a transcrição e 
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estabelecimento de textos; conferência do produto escrito; autorização para o 

uso; arquivamento e, sempre que possível, a publicação dos resultados que 

devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas as quais 

contemplam três partes: (MEIHY, 2002). 

  A pré-entrevista, parte inicial da entrevista,  é a preparação para o 

início da gravação. Nesta etapa o entrevistador deve explicitar aos 

colaboradores os objetivos do projeto, esclarecer a relevância de sua 

participação para o desenvolvimento do estudo, informar da gravação de sua 

fala e da não utilização sem sua prévia autorização, enfatizar as etapas da 

entrevista e, agendar as datas e os horários da mesma (MEIHY, 2002).  

 Esses autores prosseguem dizendo que, após ser proporcionado ao 

entrevistado um ambiente tranquilo e confortável, deve-se iniciar a gravação 

enfocando o nome do projeto, a identidade do entrevistado, o local, a data do 

encontro e posterior história a ser contada. Sendo necessário o agendamento 

de uma nova sessão, em conformidade com a disponibilidade do entrevistado, 

caso as fitas não sejam suficientes para continuidade do depoimento.  

  É recomendado ainda que o entrevistador possua um caderno de 

campo, para possíveis inviabilidades de se fazer outra sessão. Esse caderno 

de campo serve como caderno íntimo em que são registrados o roteiro prático 

do estudo, apontando o período e a forma de contato com os colaboradores, 

como se deu a gravação, os incidentes de percurso, as experiências e 

sensações apreendidas, as reflexões teóricas decorrentes de conversas 

relacionadas ao estudo. (MEIHY; HOLANDA, 2007).  

  À última etapa, denominada de pós-entrevista, segue a realização 

da entrevista a qual o entrevistador, objetivando estabelecer a continuidade do 

processo, envia, a cada colaborador, cartas ou telefonemas de agradecimento 

(MEIHY, 2002). 

  De acordo com Meihy e Holanda (2007), a entrevista é seguida da 

transcrição das informações gravadas, ou seja, a transformação da gravação 

oral para a documentação escrita, sendo o entrevistador responsável pela 

etapa de transcrição dos dados que está subdividida em três etapas a saber: a 

transcrição, a textualização e por fim a transcriação. 
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  A primeira etapa desse processo é marcada pela transcrição literal 

dos dados, o qual inclui tudo o que está gravado: perguntas e respostas, a 

gramática, as repetições e a ordem das palavras, colocadas em seu estado 

bruto, sem qualquer modificação. Meihy (2002, p.126) complementa afirmando 

que “a arte do transcritor está no uso da pontuação e numa ou noutra grafia 

fonética que transmita a natureza da fala”. 

  A textualização corresponde à preparação de um texto trabalhado, 

em que as perguntas, erros gramaticais e ruídos são retirados para dar maior 

relevância às respostas grafadas em primeira pessoa. Durante esta etapa, 

escolhe-se uma frase que servirá de epígrafe para a leitura da entrevista - um 

tom vital- que funciona como um farol a guiar o trabalho.  

  Sobre tom vital, Meihy e Holanda (2007, p. 32) consideram-no como 

“um recurso usado para requalificar a entrevista segundo sua essência”.  

  A transcriação por sua vez, refere-se a um texto recriado em sua 

plenitude com interferência do pesquisador, que deve obedecer a acertos 

combinados com o colaborador (MEIHY, 2002). 

  Ao terminar as etapas anteriores, o pesquisador prossegue à 

conferência, passo que representa o momento de devolução a cada 

colaborador quanto à versão final do texto trabalhado, para ser submetida à 

conferência e legitimação por eles, e posterior autorização para uso, 

arquivamento e publicação dos resultados (MEIHY, 2002).  

 Os textos autorizados, de acordo com os critérios definidos na carta de 

Cessão para uso total, serão submetidos à análise dos depoimentos e 

confrontados com outros estudos (MEIHY E HOLANDA, 2007). 

  Meihy e Holanda (2007) comentam que a fase de arquivamento 

remete aos cuidados e responsabilidade na manutenção do material 

conseguido. A devolução social diz respeito aos compromissos comunitários 

requeridos pela história oral que sempre deve prever o retorno ao grupo que a 

fez gerar. Seja em forma de livro, exposição ou mesmo de doação dos 

documentos confeccionados. 
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3.1 Considerações éticas da pesquisa 

  

 O estudo considerou a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/MS que dispõe sobre pesquisas que envolvem seres humanos. De 

acordo com os preceitos definidos nessa resolução, as pesquisas devem 

atender as exigências éticas e científicas fundamentadas, no qual o 

consentimento livre e esclarecido do colaborador da pesquisa deverá ser 

tratado em sua dignidade, respeitado em sua autonomia e defendido em sua 

vulnerabilidade. 

 Submeteu-se a pesquisa ao parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP), através do cadastro 

do projeto na plataforma brasil. Obteve-se aprovação no dia 20 de novembro 

de 2013, sob protocolo de número 461.403 e CAAE 19476913.9.0000.5537. 

Após recebimento do parecer, abordou-se os colaboradores abordados e 

informou-lhes acerca do caráter científico do estudo.  

 

3.2 Instrumento de coleta das entrevistas 

 

  O instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista 

semiestruturada contendo duas partes: A primeira corresponde a 12 variáveis 

que caracterizaram o entrevistado (nome completo, nome fictício, idade, 

gênero, naturalidade, estado civil, endereço residencial e eletrônico, telefone 

para contato, escolaridade, profissão/ocupação e religião). A segunda se refere 

às questões de corte previamente formuladas para facilitar a narração dos 

eventos marcantes na trajetória dos entrevistados, sendo elas: 1 – Fale como 

era a vida dos ex-portadores de hanseníase que foram asilados no Hospital 

Colônia São Francisco de Assis, durante o período que trabalhou lá. 2 – Fale 

sobre sua experiência como profissional de saúde desse Hospital Colônia de 

hanseníase. 

  Para gravação das entrevistas, utilizou-se dispositivos de captação 

de imagem e vídeo. Vale salientar que as imagens e depoimentos gravados 

foram agrupados em forma de documentário, o qual será utilizado como 
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instrumento de análise apenas acadêmico. As demais informações, as quais 

não foram possíveis gravar, ficaram registradas no diário de campo. 

  O local escolhido para a realização das entrevistas considerou a 

confortabilidade e privacidade para os colaboradores, assim como àqueles que 

fossem agradáveis, livres de interrupções, sons ou interferências, que não 

comprometesse a qualidade das gravações. Nessa perspectiva, a coleta das 

entrevistas, ocorreu no local de trabalho, na residência, ou na UFRN. Locais 

indicados pelos próprios colaboradores. 

  Em estudos que utilizam a História Oral como metodologia 

norteadora, faz-se imprescindível a distinção entre a pessoa do autor e do 

narrador.  

 Meihy (2002) considera o autor da pesquisa como o responsável pela 

coleta da entrevista, pela direção do projeto e pelo material dito, gravado e 

usado; assumindo o narrador a função de ator primordial, uma vez que 

livremente discorre sobre suas vivências pessoais. O narrador, por sua vez, 

deve ser considerado como colaborador, haja vista que este termo exprime 

maior relação de compromisso entre o entrevistador e entrevistado. 

  A formação da comunidade de destino ocorreu pelos profissionais de 

saúde que trabalharam a partir da década de 60 no Hospital Colônia São 

Francisco de Assis, no município de Natal/RN, que cuidaram dos portadores de 

hanseníase asilados. A colônia, por sua vez, foi composta por 10 profissionais 

que concordaram em participar do estudo.  

 A rede foi constituída por 5 profissionais de saúde independente do 

sexo e sem idade limite máximo, que trabalharam como funcionários efetivos e 

voluntários no Hospital Colônia São Francisco, cuidando de pacientes com 

hanseníase asilados; que estiveram vivos no período da coleta de dados e que 

aceitaram colaborar livremente  com o estudo. Foram excluídos os 

colaboradores portadores de necessidades físicas (surdo ou mudo); àqueles 

com alguma psicose, os que não concordaram ou não tiveram disponibilidade 

durante o período da coleta dos dados e os que não demonstraram interesse 

em contribuir com a pesquisa.  

  As etapas processuais para a captação das entrevistas ocorreram 

obedecendo aos seguintes passos: 1º Identificação dos profissionais de saúde 
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que trabalharam no Hospital Colônia São Francisco, em Natal/RN; 2º escolha 

dos colaboradores; 3º formação de redes; 4º  coleta das entrevistas. 

  Para consolidar a primeira etapa desse processo, foi contactado com 

alguns dos ex-funcionários da antiga colônia que vivenciaram o cenário 

enquanto instituição asilar. Em seguida, após identificação dos mesmos, foram 

determinados os colaboradores, definidas as redes do estudo e escolhido um 

deles para ser o ponto zero da pesquisa, baseando-se na capacidade de maior 

lembrança e vivência no Hospital. 

     Aos colaboradores, foram apresentadas as informações 

pertinentes à pesquisa: sigilo, propósito, riscos e objetivo do estudo, utilização 

do gravador de áudio e filmadora, uso do caderno de campo, assim como 

sobre liberdade de escolha dos colaboradores na participação do estudo. Além 

disso, solicitou-se a assinatura do TCLE, termo de autorização para gravação 

de imagens e termo de autorização para gravação de voz, conforme exigência 

da resolução 466/2012.   

   

3.3 Preparando os dados para análise 

 

 Postergando o momento das entrevistas, iniciou-se a etapa das 

transcrições das narrativas, conhecida como fase de transformação da 

gravação oral em documentação escrita. 

  Conforme relata Meihy e Holanda (2007), ela apresenta três etapas: 

1- A transcrição literal dos depoimentos, em que as falas, erros gramaticais, as 

repetições, os sons e ruídos serão preservados em seu estado bruto; 2- A 

textualização, cujas perguntas se juntarão nas respostas, e as repetições e os 

erros gramaticais serão eliminados para oferecer maior relevância aos 

depoimentos grafados em primeira pessoa.  Nessa fase, é escolhido o tom vital 

de cada narrativa; 3- A transcriação é o momento em que se fazem leituras 

sucessivas e profundas de todo o texto, recriando-o com a interferência do 

autor e procurando o entendimento do colaborador sobre a versão reescrita 

acerca do que ele pretendeu dizer. 

  Ao final dessas etapas, foi apresentada, a cada colaborador, uma 

versão do documento escrito, para proceder à fase de conferência e 
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legitimação do material. Certificando-se de tudo, os colaboradores tiveram 

acesso à carta de cessão de direitos, a qual assinaram no ato, registrando a 

aprovação sem restrições em todas as partes que envolveram o estudo, desde 

sua utilização, arquivamento, divulgação e publicação dos resultados obtidos. 

 

3.4  Análise em História Oral Temática 

 

As entrevistas foram analisadas através da técnica de análise de 

conteúdo temática, proposta por Bardin (2009). Esse tipo de análise é 

desenvolvido a partir de um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção destas mensagens, com o intuito sintetização na 

manipulação das mensagens para pôr em evidência indicadores que permitam 

inferir sobre um novo contexto, que não o mesmo da mensagem. (BARDIN, 

2009) 

  Para concretização da técnica de análise do conteúdo, algumas 

etapas foram consideradas, não tendo sido determinadas, obrigatoriamente, a 

ordem cronológica das fases. Conforme Bardin (2009), elas são definidas 

como: pré-análise; exploração do material ou codificação; tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação.  

  Desta feita, A pré-análise correspondeu à etapa de organização 

propriamente dita através da sistematização de idéias, ocorrendo por meio de 

leituras extenuantes de todo o conteúdo do material transcrito para a 

documentação escrita, a fim de identificar os pontos convergentes e 

significativos ao tema. Nesse momento, foram feitas pequenas correções 

lingüísticas, porém, não eliminando o caráter espontâneo das falas. 

  A exploração do material correspondeu à transformação dos dados 

em conteúdos temáticos por meio da codificação das entrevistas, determinando 

as temáticas a serem discutidas. Este é o período mais duradouro da análise, 

pois é realizado o inventário de todas as falas – isolando, codificando e 

recortando as unidades de registro. (BARDIN, 2009) 

.    
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  Nos processamentos seguintes tratamento dos resultados, inferência 

e interpretação; foram feitas deduções e interpretações a partir do 

embasamento teórico realizado e dos pressupostos identificados que 

nortearam a pesquisa. 

  As narrativas dos colaborados estão apresentadas na íntegra, em 

etapas próximas deste estudo, com apresentação e descrição de cada 

colaborador, bem como o tom vital extraído de cada fala. Para organização dos 

depoimentos, seguiu-se a ordem de gravação das entrevistas, sento o ponto 

zero a primeira entrevista apresentada.  

  Os resultados e a discussão estão exibidos em forma de artigo 

científico. 
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4. NARRATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

4.1. Caracterização dos colaboradores 

 A fim de promover o anonimato dos colaboradores, escolheu-se a 

utilização de nomes de pedras preciosas para poder identificá-los durante o 

estudo.  

 As pedras preciosos são minerais cristalinos que se diferenciam pela 

sua beleza, pureza, cor,transparência,brilho, dureza e índice de refração da luz.   

Elas se diferenciam das comuns pelas cores e pelos brilhos, sendo muito 

valiosas devido à sua robustez e, principalmente, pela sua raridade. Cada 

pedra preciosa tem a sua própria característica, seus próprios componentes e 

significados.  

 Diante do cenário ao qual estava submergido o portador de hanseníase, 

os profissionais atuaram de forma única na tentativa de socializar, integrar e 

minimizar as dores daquelas pessoas. Seu papel, nesse contexto, faz-nos 

atribuir tão grande valor e brilho na vida dos asilados, os que sem dúvida, 

foram tidos, por muitos, como uma preciosidade num mundo obscuro. 

 O quadro abaixo apresenta a caracterização dos colaboradores quanto 

ao nome fictício, gênero, naturalidade, idade, escolaridade, estado civil, 

profissão/ocupação, religião. 
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Quadro 1: Caracterização dos colaboradores quanto nome fictício, gênero, naturalidade, 

idade, escolaridade, estado civil, profissão/ocupação, religião

 

 

 
 
 

Nome 
Fictício 

 
 
 

Gênero 

 
 
 

Naturalidade 

 
 
 

Idade 

 
 
 

 Escolaridade 

 
 
 

Estado 
Civil 

 
 
 

Profissão/ 
Ocupação 

 
 
 

Religião 

 
 
 
 

Rosa do 
Deserto 

 
 
 
 

F 

 
 
 
 

Flórida 
Paulista/SP 

 
 
 
 

62 

 
 
 
 

Ensino Superior 

 
 
 
 

Divorciada 

 
 
 
 

Enfermeira 

 
 
 
 

Católica 

 
 
 
 

Sugilita 

 
 
 
 

F 

 
 
 
 

Maceio/AL 

 
 
 
 

63 

 
 
 
 

Ensino Médio 

 
 
 
 

Viúva 

 
 
 
 

Técnica em 
Enfermagem  

 
 
 
 

Espírita  

 
 
 
 

Ágata 
Dendrita 

 
 
 
 

F 

 
 
 
 

Natal/RN 

 
 
 
 

53 

 
 
 
 

Ensino Superior 

 
 
 
 

Divorciada 

 
 
 
 

Enfermeira/ 
Professora 

 
 
 
 

Católica 

 
 
 
 
 

Tópazio 
Imperial 

 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 

Goianinha/RN 

 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 

Ensino Superior 

 
 
 
 
 

Casado 

 
 
 
 
 

Aposentado 

 
 
 
 
 

Espírita 

 
 
 

Turmalina 
 

 
 
 

F 

 
 
 

Natal/RN 

 
 
 

61 

 
 
 

Ensino Superior 

 
 
 

Viúva 

 
 
 

Enfermeira 

 
 
 

Católica 
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4.2 Narrativa dos colaboradores 

Narrativa I 

Rosa do Deserto 

Selenita formada por pequenas flores 

de grãos de areia cristalizados. 

Branco a cinzento pálido e tons de 

vermelho róseo. Considerada um 

talismã mágico para os jardins. Pedra 

preciosa que é usada para fortalecer 

afirmações. 

  

  

 

 

A Rosa do deserto possui 62 anos, feminino, moradora da cidade do Natal/RN, 

paulista, enfermeira, divorciada, católica. A entrevista ocorreu em seu ambiente 

de trabalho, como sugerido por ela, no dia 12 de Dezembro de 2013, às 16:30 

hora. Sua atuação no Hospital colônia aconteceu à nível de gestão da 

instituição.

“...Começamos a trabalhar na socialização deles dentro do próprio são 

Francisco...”

Quando eu fui designada para 

trabalhar no Hospital colônia São 

Francisco, eu fui como diretora geral e 

não como enfermeira na área 

assistencial. E foi surpresa pra mim 

porque eu não conhecia aquele 

trabalho. Quando eu fui realmente, os 

pacientes eram asilados, mas já 

incorporados à sociedade. As 

moradias e os pavilhões possuíam 

condições precárias. A partir 

daíquando eu fui conhecendo, fomos 

transformando o Hospital colônia São 

Francisco de Assis, o antigo 

leprosário, e até criamos uma unidade 

de dermatologia sanitária. Quando 

eles tinham as patologias inerentes a 

doença, eles não tinham pra onde ser 

tratados, existia aquele preconceito. 

Aí criamos a enfermaria onde eles 
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eram tratados lá na própria 

enfermaria. Começamos a trabalhar 

na socialização deles dentro do 

próprio são Francisco. Construímos 

novas unidades de moradia, os 

pavilhões foram derrubados, que 

eram pavilhões de quartos isolados, 

eles deixaram de existir. Criamos 

ambientes comunitários e 

trabalhamos na assistência médica a 

esses pacientes. Então ampliamos a 

área de laboratório, a área da 

internação. Nesses anos, trabalhamos 

também com a área a nível da 

aposentadoria deles, e muitos foram 

saindo, foram casando, reintegramos 

alguns às família, então foi 

restringindo os pacientes que eram 

moradores de lá. Os que 

permaneceram, que não tinham 

família, tinham alguma sequela que 

impediam de sobreviver sozinho em 

outro local. Pacientes que até se 

casaram lá dentro. Então foi um 

período assim de conhecimento e 

vivência com aqueles pacientes. Foi 

um grande aprendizado e uma 

satisfação que conseguimos junto ao 

governo, a construção de casas para 

todos os pacientes que lá residiam. 

Então os que tinham condições 

saíram e foram pra sua própria 

residência num condomínio chamado 

vida nova, muito bem estruturado com 

praças, casas boas e depois quando 

eu saí de lá, criou-se ainda um vínculo 

afetivo com alguns moradores e que 

permanece até hoje. Eu trabalhei 

apenas na gestão, não com a 

assistência deles, mas foi uma 

experiência enriquecedora e até hoje, 

eu tenho algum material , eu guardo 

algum, um longo histórico de lá e foi 

importante trabalhar com esses 

pacientes. Quando eu cheguei só 

existia apenas uma enfermeira. Aí nós 

ampliamos o quadro de profissionais 

com técnicos de enfermagem, mais 

uma enfermeira, fisioterapia, 

laboratório.....serviços de assistência 

cresceram, foram ampliados e tinha 

um médico clínico também. Então a 

equipe era multiprofissional e nós 

melhoramos bastante o quadro de lá 

da assistência. O hospital possuía em 

torno de mais de 30 pacientes. Acho 

que foi no ano de 90, eles ficaram em 

torno talvez de 8 pacientes que não 

tinham condições realmente de sair 

pra essa moradia que foi destinada 

pra eles permanecerem lá. Já não 

resta mais nenhum, ela foi 

desativada....nós trabalhávamos com 

a parte de prótese para a área dos 

pés, na reabilitação. Eles tiveram uma 

assistência naquela época voltada 
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bem pra área da saúde. Não apenas a 

área social. A assistência foi muito 

importante na época. Os profissionais 

que trabalhavam lá não 

demonstravam estigma e preconceito. 

Eu nunca presenciei, mas para os que 

não trabalhavam, realmente era difícil 

o convívio deles externo. Tinha 

grupos espíritas que faziam trabalho 

semanalmente com eles a nível de 

festividades, bazares 

beneficentes...tinha um grupo espírita 

que era bem atuante com eles lá, mas 

o preconceito daqueles pacientes 

dentro da unidade com profissionais 

não existiam. Era um número 

reduzido de profissionais, eu num via 

isso não. Nós trabalhamos bastante 

pra socialização. Existiam igrejas, nós 

tínhamos missa, nós tínhamos todas 

as festividades dentro da própria 

colônia. Tinha a área do artesanato 

deles, a parte da nutrição, ela foi 

também totalmente reestruturada, 

antes as refeições eram embaladas e 

entregue pra cada um. Criamos um 

refeitório comunitário. Dentro do 

serviço, não existia discriminação. De 

fora, permanecia o estigma do 

leprosário. Atuei lá durante uns quatro 

anos....um longo período! Foi muito 

importante! O avanço que nós demos, 

praticamente nós reformamos porque 

eram pavilhões muito antigos, era 

uma grande deficiência, eram 

distantes, nós adquirimos um carro, 

quando eles precisavam de um outro 

serviço, eles eram transportados 

nesse carro...então foi, acredito que 

naquela época do leprosário são 

Francisco de Assis, foi muito 

importante. Trabalhar lá foi um desafio 

porque eu não conhecia. Quando eu 

cheguei, visitei um a um, até 

cumprimentava e o pessoal dizia: 

“huum, você cumprimentou” ,eu dava 

a mão porque ninguém fazia isso... eu 

lembro que eu cheguei e visitava todo 

mundo...foi importante porque 

também passei a conhecer melhor, a 

estudar, o paciente, a sua vida, e 

como enriquecimento foi muito 

produtivo e valioso, até hoje! Na área 

da assistência mesmo, eu num 

trabalhei muito diretamente...Como 

gestora, eu desenvolvi realmente o 

papel de gestora lá...como gestora 

sempre você trabalha com as 

melhorias na ambiência, na estrutura, 

nos profissionais, melhores condições 

pra ele. Eu trabalhei muito nessa linha 

de cuidado pra eles. Mas os outros 

profissionais é que trabalhavam direto 

mesmo 
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NARRATIVA II 

Sugilita 

De coloração violeta, originária do 

Japão e da áfrica. Pedra preciosa 

que nos da consciência espiritual, 

combate problemas da visão. Pedra 

do amor, nos protege do trauma, da 

decepção e da tensão espiritual. 

Representava o amor espiritual e a 

sabedoria. 
  

 

A Sugilita possui 63 anos, feminino, natural de Alagoas, moradora da cidade de 

Parnamirim/RN, formação técnica em enfermagem, aposentada, viúva, religião 

espírita. A entrevista foi gravada em sua residência, 12 de dezembro de 2013, 

às 19 horas. Atuou como voluntária, através do grupo religiosa ao qual faz 

parte, e como funcionária do estado no corpo de enfermagem. 

 

“....Sentiam-se excluídos porque eles sabiam que estavam lá porque 

tinham sido excluídos, mas eles encaravam, assim, com naturalidade 

porque eles não tinham saída....”  

A vida deles era natural pelo fato 

deles estarem lá há muitos anos e 

serem excluídos da sociedade pelo 

estigma que trazia a Hanseníase e 

traz até hoje. Eles levavam uma vida 

natural. Entravam, saiam à hora que 

queriam...eles moravam lá. Na 

minha época, moravam lá porque 

não tinham mesmo onde morar, 

tinham perdido o vínculo com a 

sociedade, por isso que moravam lá. 

Mas, já eram curados, muitos com 

sequelas, grandes sequelas de 

amputações de membros, mas era 

natural a vida que eles levavam lá 

dentro da normalidade dele, dentro 
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da visão deles era natural. Sentiam-

se excluídos porque eles sabiam que 

estavam lá porque tinham sido 

excluídos, mas eles encaravam, 

assim, com naturalidade porque eles 

não tinham saída. O tratamento era 

o tratamento técnico mesmo, a gente 

pregava o tratamento técnico que 

tinha que ser dispensado a eles, só 

que a gente com mais cuidados, 

principalmente, quando tinha algum 

paciente que despontava uma 

reação mais forte, uma coisa assim. 

Quando eu cheguei na Colônia São 

Francisco já era época da 

descoberta da cura da Hanseníase, 

e a Hanseníase já era tratada via 

ambulatório. O paciente detectava a 

doença, ia ser acompanhado pelo 

médico dermatologista e pegava a 

medicação e fazia uso em casa, ia lá 

periodicamente para fazer o 

acompanhamento. Tinha moradores 

também, mas na época tinha os 

portadores de Hanseníase que 

detectava na época que eu estava 

lá, não ficava hospitalizado mais, a 

não ser como eu disse, quando tinha 

uma reação. De dentro da Colônia 

mesmo, praticamente  não tinha 

quase nada para ocupar o tempo 

deles. Agora, de fora para dentro da 

Colônia tinha muitas. Muitas 

atividades, muitas coisas de grupos 

religiosos, evangélicos, espíritas, 

católicos faziam muitas atividades 

com eles. A minha experiência foi de 

grande valia porque, eu, embora ser 

da área da saúde, eu tinha medo da 

Hanseníase. Tinha medo de contrair, 

embora, sabendo que para trabalhar 

lá tinha todos os cuidados como: 

luva, capote e tudo mais, mas eu 

tinha medo. A minha vivência lá, 

mesmo por pouco tempo, me fez 

perder esse medo, foi também 

quando eu vim saber que a 

Hanseníase tinha cura e não dava 

pra ter tanto medo assim, não era 

caso de você ter tanto medo. E eu 

desenvolvi minhas tarefas por pouco 

tempo lá, mas desenvolvi com muito 

amor porque tudo que eu faço na 

minha vida eu faço com amor e 

guardo, assim, com muita 

recordação de uma paciente que foi 

marcante para todo mundo, o nome 

dela era Damiana, ela era amputada 

os dois membros inferiores, mas era 

uma pessoa cheia de vida, de 

alegria. Você chegasse perto dela 

triste, você não ficava triste porque 

você vendo a situação daquela 

pessoa e com tanta vontade de 

viver, com tanta alegria para dar, 

não tinha como você ficar triste, nem 
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ficar triste mesmo, apesar do 

ambiente ser um ambiente fazia com 

que você ficasse temerosa, triste. 

Apoiava. Os cuidados eram todos 

orientados, eram supervisionados. 

Tudo o que a gente fazia era 

transcrito para um prontuário, 

embora eles fossem internos, todos 

tinham prontuário e tudo o que se 

fazia, mesmo na casinha deles, era 

registrado no prontuário. Já era 

permitido, inclusive, um casal que já 

não tinha condições de se auto-

cuidar, uma sobrinha deles cuidava, 

ficava cuidando deles, morando lá. 

Eu passei no ano de 1993. Quero 

dizer que foi de grande valia o tempo 

que passei lá. Foi um curto tempo, 

mas grande em conhecimento pra 

mim, engrandecimento como ser 

humano. Como técnica de 

enfermagem só tinha eu, os outros, 

as meninas que trabalhavam lá, 

todas eram auxiliares porque a 

minha formação já foi Técnica desde 

que eu fiz o 2º grau (segundo grau), 

agora, tinha os enfermeiros que 

supervisionava. Mas, todos os 

profissionais de lá eram profissionais 

antigos, profissionais que tinham 

muito amor pelo que faziam lá, todos 

mesmo. eu já convivia, como eu 

disse anteriormente, lá na Colônia 

São Francisco em atividades com o 

meu grupo Espírita, na época eu 

fazia parte do grupo Espírita Mãos 

Unidas e a gente fazia o Natal deles, 

todos os anos a gente comemora o 

Natal. Como eu disse a você, muitas 

pessoas de fora, muita gente de 

todas as religiões faziam festas pra 

eles, Dia das Mães, Natal. Tinha 

muitas festas. antes de atuar como 

profissional da área de saúde, eu já 

conhecia pela ação da fraternidade 

fazer o Natal com eles lá. Que 

ficavam lá, eu não me recordo bem, 

mas acho que tinha uns 25 à 30. 

Tinham poucos, mesmo porque 

nessa época já foi a época que 

estavam construindo umas casinhas 

atrás da Colônia, que era para eles 

saírem da Colônia que já não tinham 

mais sentido continuar lá porque já 

estavam curados, e alojaram eles 

nessas casas por trás da Colônia, foi 

nesse mesmo período. 
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NARRATIVA III 

Ágata dendrita 

Na antiguidade, era considerada 

pedra de sorte e amuleto para 

selecionar os verdadeiros amigos. 

proporciona conhecimento e 

tranquilidade interior. 
 

 

A Ágata dendrita nasceu em Natal/RN onde vive até hoje. Feminino, 53 anos, 

divorciada, católica, enfermeira e professora de uma instituição de nível 

superior pública do estado do RN. Gravou-se a entrevista no dia 13 de 

dezembro de 2013 às 16:30 horas, no seu local de trabalho. Atuou na 

instituição como voluntária. Desenvolvia projetos de extensão dentro da colônia 

e acompanhava alunos de graduação durante as visitas ao hospital. 

 

“...vida ali na Colônia era como numa cidade, porque tinha Igreja, 

prefeitura, tinha Cinema.  Eles tinham todo esse suporte justamente 

porque antigamente eles não poderiam sair...” 

Eu não era funcionária na colônia, o 

meu concurso como docente foi em 

João Pessoa. Atuei com alunos lá, 

tivemos contato através de projetos 

e aulas práticas com os portadores 

de hanseníase. Quando eu cheguei 

aqui no RN, transferida de João 

Pessoa, procurei qual era a Colônia 

São Francisco, se ela estava 

atuando, se ela tinha algum asilado 

e me deparei com uma colega, 

amiga que atuava lá como 

funcionária e estava pretendendo 

fazer um projeto de extensão. Na 

época que eu cheguei, foi um curto 

espaço de tempo que eu fiquei lá, 

eu ia às tardes e tínhamos um casal 

que era morador, os demais havia 

saído da Colônia, mas eles optaram 

por permanecer na Colônia. Já era 

um casalzinho bem idoso...Então, a 

vida ali na Colônia era como numa 

cidade porque tinha Igreja, 

prefeitura, tinha Cinema.  Eles 
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tinham todo esse suporte 

justamente porque antigamente eles 

não poderiam sair. Mas, na época, 

no curto espaço de tempo que eu 

fiquei lá, eles podiam sair, tinham 

um trânsito livre, mas esse casal 

optou por permanecer. Já não 

tinham quase atividades. Tinham 

um Dermatologista, um 

Neurologista, equipe de 

Enfermagem. Tinha um Hospital 

com Enfermeiro, Técnico em 

Enfermagem que davam suporte, na 

medida do possível, os ferimentos 

causados pelas lesões. Eu não 

fiquei no cuidado direto porque eu 

não era enfermeira de lá. A minha 

intenção era envolver os alunos de 

graduação em um projeto de 

extensão porque eu sou professora, 

para que eles conhecessem a 

realidade, tanto da hanseníase 

como da história pregressa e 

entender melhor como aconteceu 

antigamente e como recentemente, 

na época então, estava sendo vista 

tanto pela sociedade como pela 

saúde, a questão da inclusão. 

Trabalhar a inclusão /social desses 

portadores de hanseníase. Nós 

fazíamos as visitas, tínhamos que 

fazer visitas direto a esse casal, 

dávamos suporte, assim, mais de 

orientação para evitar traumatismo 

com relação as extremidades, se 

aparecesse algum outro ferimento, 

outra lesão. Esse tipo de 

acompanhamento para que os 

alunos entendessem melhor. Um 

coisa é eles verem nos livros, outras 

é eles terem a oportunidade de 

acompanhar. Minha vivência por lá 

foi mais de oportunizar os alunos a 

conhecer uma Colônia de 

portadores do mal de hanseníase. 

Não encontrei nenhuma resistência 

por parte da gestão, não tinha 

questão de preconceito, 

discriminação. Pelo contrário, nessa 

época, já tinha uma abertura maior, 

já se conhecia como era o contágio 

que acontecia. Trabalhei também 

junto com os alunos no meu projeto 

junto justamente essa questão do 

preconceito para eles conhecerem 

de perto e verem que não tinha 

como a transmissibilidade ocorrer 

assim de imediato. Eles viram a 

parte teórica e lá eles tiveram a 

oportunidade de conviver e 

trabalhar essa questão do estigma 

dos portadores do mal de 

hanseníase.
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NARRATIVA IV 

Topázio Imperial 

Pedra preciosa que combate a 

depressão, esgotamento e mau 

humor. Considerada a pedra 

portadora da luz para os espíritos. 

Pedra fortalecedora de todo o nosso 

organismo. 

 

 

Topázio imperial, 77 anos, masculino, aposentado, casado, espírita, formado 

em terapia floral e técnico em enfermagem, nascido em Goianinha/RN e 

morador da cidade de Natal/RN. A entrevista ocorreu às 17 horas do dia 13 de 

dezembro de 2013, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atuou 

como voluntário em atividades religiosas e como técnico de enfermagem, 

durante muito tempo na colônia. 

 

“...Eles não queriam que alguns familiares soubessem que eles estavam 

ali, pediam para dizer que eles estavam em outro Estado, uns eram tido 

como mortos por causa da vergonha que eles tinham por saber que eles 

eram portadores da doença de hanseníase...” 

 

Como voluntário, notei muita 

angústia, muita revolta, muita 

tristeza, abandono, discriminação, 

preconceito. Eles não queriam que 

alguns familiares soubessem que 

eles estavam ali, pediam para dizer 

que eles estavam em outro Estado, 

uns eram tido como mortos por 

causa da vergonha que eles tinham 

por saber que eles eram portadores 

da doença de hanseníase. Ao me 

aproximar deles, eu passei a 

estimular o autocontrole, quer dizer, 

mostrar que eles estavam ali, mas 

que eles eram seres como nós, 

eram seres humanos igual a nós e 
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que eles um dia poderiam sair dali 

porque em outros estados já tinham 

acontecido isso e aqui no Rio 

Grande do Norte demorou muito 

porque a gente notou que as 

autoridades Sanitárias não tinham o 

mínimo interesse de ajudar aqueles 

seres humanos que ali estavam 

confinados. Lá tinha um profissional 

remunerado que era o diretor da 

Colônia São Francisco de Assis, Dr. 

Silvino Lamartine só e lá eles se 

ajudavam uns aos outros e eu 

quando aprendi no curso de auxiliar 

de enfermagem junto aos 

profissionais do navio “Hope”, eu 

passei a fazer curativos neles. Eu 

conseguia gazes, esparadrapos, e 

na época usava mercúrio como era 

que a gente tinha conseguido e 

fazia. Tinha lá uma senhora que 

além de ser portadora da doença de 

hanseníase, ela era portadora de 

distúrbios psíquicos. Ia fazer os 

curativos nela, poucos minutos 

depois ela tirava, ficava correndo 

sangue das feridas. A vida deles era 

normal. Eles acordavam, faziam o 

café deles mesmos, tinha lá na 

enfermaria. Os melhores faziam a  

alimentação e distribuía. Tinha 

pessoas cegas lá e levava a vida 

normal. Quando eu lá estive na 

década de 60, eu ouvia dizer que 

tinha 93. Fiquei até uns 5 anos, até 

enquanto existiu Seu Manoel 

Cardoso e Dona Guiomar, aquele 

casal antigo que não quis se 

transferir para o Conjunto Morada 

Nova que o Estado fez para eles 

desocuparem a Colônia, eles 

ficaram lá, inclusive, uma das visitas 

que eu fiz eles estavam sofrendo 

por causa da goteira da chuva que 

caia em cima da cama deles e eles 

sofreram muito. Aí eu fui, procurei 

promotora de Saúde do Idoso, e ela 

junto ao Estado requereu para que 

eu fizesse uma reforma na casa 

deles e no dia da audiência que a 

promotora marcou, eu fui esperá-los 

no Praia Shopping, no escritório da 

doutora. Na Colônia, nem a 

Secretaria de Saúde do Município, 

nem do Estado teve condições para 

nos levar, levar Seu Manoel para a 

Promotoria e nesta época eu 

conheci uma jovem que era do 

“Natal Voluntário”, uma ONG. Esta 

jovem foi lá e pôs Seu Manoel no 

transporte dela e trouxe. Quando eu 

menos esperei, tive uma surpresa. 

Ia chegando os dois. Ela desceu do 

carro com ele, eu ajudei a tirar e 

levamos para sala da promotora por 

causa do descaso do Estado e 
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Município que não dava assistência. 

Eu procurei a equipe da Saúde da 

Família, mas aí ninguém nos 

ajudou. Um dizia que pertencia a 

Felipe Camarão; Felipe Camarão 

dizia que era Lagoa Nova e assim 

nós ficamos sem assistência, mas 

até que a promotora tomou as 

providências e apareceu uma 

equipe que foi lá pessoalmente na 

casinha deles e verificaram pressão, 

temperatura e deixaram remédio e 

orientação com uma senhora que o 

casal pagava para cuidar deles. 

Antigamente não entrava ninguém 

no hospital, só entrava lá com a 

permissão do diretor do hospital, só 

com  autorização se não tivesse, 

não entrava nem saia porque 

entrando lá estava isolado da 

cidade, da sociedade. Quando eu 

iniciei não tinha funcionários, eram 

só usuários. Seu Osvaldo era quem 

fazia o serviço de enfermagem do 

modo dele e o Dr. Silvino quando 

um amigo ia com ele. Osvaldo era o 

paciente melhor. E o Jorge 

Fernando era o prefeito da Colônia, 

quase cego, inclusive, esse Prefeito 

foi assassinado lá dentro porque ele 

gostava muito de dar conselhos 

bons, aí tinha um doente que 

gostava de pular o muro e ia 

comprar bebida alcóolica e quando 

voltava, o Jorge ia em um serviço 

de microfone, boca de ferro, ele 

falava e o homem lá não gostava, aí 

ele veio e pegou por trás e 

assassinou com faca peixeira. Eu 

sempre ia no domingo. Nesse 

domingo, acho que pela providência 

divina, não fui, não sei o porquê, 

acho que se eu estivesse por lá, ele 

teria me cortado porque eu ia 

defender o Paciente. Nessa época 

em que estive lá, ainda não 

recebiam visitas, só alguns 

religiosos. Quem ia lá eram alguns 

religiosos, principalmente, os 

Espíritas. Inclusive, a gente fundou 

um grupo lá, “Grupo Espírita Ajuda 

o teu Irmão”, a gente conseguia 

ganhar fora e levava para lá, a 

gente comprava o que eles 

precisavam, assim, material, 

comida, panela, remédio. Eu 

sempre acompanhava, ia sempre 

com os religiosos, outras pessoas 

da cidade eu não via. Agora, depois 

do governo de Walfredo Gurgel, 

início de 71, que passou para o 

governador Cortêz Pereira foi que 

passou a ter funcionários 

contratados para lá. Enfermeiros, 

ASG, Auxiliar de Enfermagem. Não 

existiam preconceito por esses 
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profissionais que trabalharam lá. Há 

três anos, eu encontrei em 

Parnamirim, em respeito a Morada 

Nova, uma senhora chorando, eu 

me aproximei e procurei saber 

porque aquele choro. Ela disse que 

foi discriminada lá no posto de 

Parnamirim porque foi pegar um 

remédio que o médico de 

Hanseníase do Hospital Giselda 

Trigueiro autorizou para ela pegar 

lá, aí a profissional de Enfermagem, 

uma técnica, por desconhecer a 

ética e a política de saúde com 

respeito ao hanseniano, ligou o 

ventilador e disse para ela que não 

era para ela ficar ali na sala. Quer 

dizer, ela achou que estava sendo 

discriminada porque se no Giselda 

Trigueiro atenderam ela bem, já no 

posto de saúde foi ao contrário. Eu 

tentei orientá-la e evitei até que ela 

fosse a justiça, ela acalmou-se e 

continuou recebendo os remédios lá 

no Giselda Trigueiro. Lá na colônia, 

eu fazia o trabalho “psíquico-

terapia”, “evangelho-terapia” e 

“prece-terapia”, tudo para ajudar a 

moral, o alto-astral, essas coisas. 

Minha experiência foi boa demais 

porque uma das coisas que me 

ajudou bastante foi: Em um 

domingo à tarde, eu e mais dois 

colegas, uma moça e um moço, 

estivemos na enfermaria dos 

homens e tinha um senhor, esqueci 

o nome dele mas, ele cego com as 

mãos deformadas, tinha já perdido 

os dedos e estava procurando um 

chamado “Urinol” para urinar, aí eu 

fui e tentei ajuda-lo, perguntei: 

“Como o senhor se sente?”, e ele 

me respondeu: “Meu filho, eu estou 

bem. Deus é tão bom que me deixa 

viver desse jeito.” Aquilo me tocou 

porque eu como jovem, sadio me 

lastimava muito, que era infeliz. 

Aquelas coisas que todo jovem diz. 

Quando eu vi aquela situação, eu 

achei que eu era um príncipe diante 

daquele paciente. Eu sei que vi 

outros, alguns melhoraram 

inclusive. Seu Benedito ainda vivia 

plantando batata, macaxeira, 

jerimum, melancia lá na Colônia na 

época e dava para aqueles que não 

podiam fazer, e tinham uns 

melhores também que procuravam 

levar a palavra da bíblia para 

aqueles inconformados. Vi também 

Seu Antônio, chamado Antônio 

Mossoró, ficar feliz da vida quando 

o prefeito Jorge conseguiu uma 

pistola velha e deu pra ele, para ele 

colocar na cintura para ter 

autoridade como vigilante oficial, 
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então viviam assim, eles se sentiam 

valorizados. Quando houve a 

abertura para as pessoas visitar no 

dia-a-dia, aí melhorou mais. Eles 

começaram a comprar aqueles 

casebres, porque alguém mandava 

aí eles compravam aqueles 

casebres e foram ajeitando, 

alugando e juntando um dinheirinho. 

Houve, não sei se em 80, um 

comandante da Marinha que doou 

aquele terreno de frente a Colônia 

porque era da Marinha de guerra. O 

comandante, uma pessoa muito 

bacana, trouxe um monte de gente 

para habitar ali na Ponte de Igapó, 

colocou os carros da Marinha 

lotado, deu trinta (30) cruzeiros a 

cada um para ajeitar lá e começou a 

habitação por ali. Antes era só 

mata, cajueiro no Km 6. O povo 

começou a invadir o terreno da 

Colônia, não tinha fiscalização. 

Fizeram suas casas, ficou como 

“favela do filho”. Começou o povo 

perder o medo, vinha gente pegar 

manga lá na Colônia, aí foram se 

acabando, o povo pobre foi logo 

derrubando o preconceito e a 

besteira. Tem uma história a de 

Dona Carminha, ela faleceu em 86. 

Ela é das famílias ilustres de 

Mossoró, inclusive, tem reitor de 

Mossoró da família dela e eu notei 

que ela não queria que soubessem 

que ela estava ali. Eu queria que ela 

avisasse porque eles tinham 

condições financeiras de tirá-la dali 

e colocar numa casa boa, mas ela 

tinha medo, tinha vergonha, dizia 

que para eles, ela era falecida, aí 

ficava constrangido. Eu me fazia 

presente sempre, duas ou três 

vezes por semana. Com isso eu 

ganhei muito porque o meu alto-

astral melhorou, passei a estudar. 

Na época eu tinha o 2º grau e 

cheguei a cursar uma graduação 

aqui na UFRN, estimulado por eles. 

Tenho dois amigos lá, Maria do 

Carmo e Elita, e os homens eram 

uma beleza comigo. Tinha peça de 

teatro lá, o povo ia de fora, 

principalmente os espíritas que não 

tinham preconceito nenhum, os que 

iam para lá. Juntavam-se com eles 

e faziam aquelas peças de teatro 

que era uma beleza. Ia muita gente 

boa lá porque o que fez quebrar o 

muro, a muralha que separa o povo 

de fora dos de dentro era o 

desconhecimento porque agora a 

gente sabe que em 1943 já existia o 

tratamento na Sulfona, não era tão 

bom quanto hoje, mas já existia e 

pouca gente sabia disso. Com a 
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vinda dos Americanos com o Navio 

Hope, abriu tudo porque, como eu 

falei antes, a providência que o 

governador Walfredo Gurgel tomou 

até aquele momento era desprezo 

para os doentes, aí a partir dali os 

americanos fizeram dezoito 

cirurgias da vista e de úlcera e 

outras coisas. Os médicos 

brasileiros também começaram a 

cuidar dos pacientes que eram 

transferidos para o hospital. Ainda 

moram poucos próximos que saíram 

da Colônia e foram para Nova 

Morada e eles ainda tem vontade, 

inclusive o Benedito, de ter sua 

rocinha, mas na Colônia 

construíram um conjunto 

habitacional lá. Construíram casas e 

não fizeram muros, instalaram 

esgotos. Outros foram embora para 

o sertão, inclusive, o Antônio 

Missingue que ajudava muito, viajou 

com a diretora para  monumento lá 

em Brasília, ele faleceu diabético, 

não se cuidou e faleceu. A Elisa 

também faleceu porque o médico 

transcreveu o remédio de verme e 

ela tomou o remédio errado e 

terminou falecendo. Aconteceu 

esses desastres. 
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NARRATIVA V 

Turmalina 

Os antigos acreditavam que a 

turmalina era a pedra do arco-íris por 

suas cores. Pedra preciosa que é 

indicada para independência e auto 

expressão. Nos da alegria de viver. É 

uma poderosa pedra protetora, afasta 

influências negativas. 

 

 

 

 

 

A Turmalina tem 61 anos de idade, feminino, natalense, formada em enfermagem 

e administração hospitalar, viúva e Católica. Atuou como Auxiliar de serviços 

gerais, enfermeira e gestora do Hospital colônia. A entrevista aconteceu no 

Departamento de enfermagem da UFRN, às 16 horas do dia 18 de dezembro de 

2013. 

 

“...Eu não notava nenhum preconceito, ninguém tinha preconceito! Ia para 

casa deles, sentava, lanchava, não tinha essa coisa...” 

Para os pacientes, tinha a enfermaria. 

Eles só ficavam lá se tivessem alguma 

necessidade. Nós, nessa época, 

tinhamos as voluntárias, as senhoras 

da sociedade que iam todo mês no 

hospital, faziam reuniões durante o 

Natal, Páscoa, São João, além de 

outros meses em que estavam com 

eles. Na época que eu cheguei, eles já 

não eram mais asilados. Eles podiam 

sair e a família os visitar. Eles iam e  

vinham pra onde quisessem, pegavam 

ônibus, descia e ia para aonde 

queriam e tinha vontade Quando eu 

cheguei, tinha só um solteiro que 

casou com uma menina que não era 

paciente. Teve filhos, mas não os criou 

porque eles tinham sido levados para 

outro local de “asilo”. Eu trabalhei lá de 

Junho de 1978 a Agosto de 1998. 

Passei só um ano fora porque fiz o 

vestibular em Mossoró, mas foi àquela 
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coisa, eu não me desliguei do hospital. 

Criei uma relação com funcionário e 

paciente, que, ainda hoje, tenho com 

alguns que estão vivos e bem idosos. 

De vez em quando, eu os encontro no 

ônibus. Comecei a trabalhar como 

atendente, Fiz o vestibular e mudei de 

nível. Nesse tempo não tinha 

concurso, a gente mudava de nível. 

Passei a ser enfermeira. Enquanto 

atuava como enfermeira, passei a ser 

chefe de enfermagem. Nesse tempo, 

não tinha diretora de enfermagem. Os 

pacientes não davam trabalho, quem 

dava mais trabalho era um por nome 

de Vitaliane. Ele e Paulo Roberto eram 

os dois pacientes que davam mais 

trabalho a gente.Saíam, bebiam.....nós 

da enfermagem estávamos lá de 

segunda a segunda, controlando tudo. 

Tinham vários pacientes que eram 

dependentes mesmo. Tinha Damiana, 

Joaquina, João Lucas, todos viviam na 

enfermaria. Antigamente eles 

tomavam direto a medicação, não por 

causa da hanseníase e sim da 

complicações que surgiam do 

problema. Mesmo naquele tempo, Dr. 

Arnóbio já tirava a Talidomida e as 

outras medicações. Depois que eu saí 

do hospital, fizeram a casa dos 

pacientes e eles foram morar fora do 

Hospital. Também a gente tinha 

Susete, uma paciente muito elegante, 

vaidosa. Ana Bandeira, que era uma 

paciente muito cheia de vida, apesar 

das mutilações dela porque ela não 

tinha mais nenhum “dedozinho”, era 

só, mas era muito vaidosa. Tinha outra 

que gostava muito de uma 

“caxiquinha”, a gente chamava ela de 

“caxiquinha”, uma pessoa ótima, essa 

Deus já levou. Atualmente são poucos 

os que estão aqui. E assim era a 

vivência deles com a gente. Na época 

que eu cheguei no hospital nós 

tínhamos uma base de 80 (oitenta) e 

poucos pacientes. Às vezes, a gente 

ainda recebia pacientes de fora, que 

vinham de Recife, tinha um que 

sempre vinha para passear, mas a 

gente sabia que ele vinha atrás de 

tratamento, acho que ele achava que 

era rejeitado pela sociedade de lá. Ele 

fazia o tratamento e quando melhorava 

ia embora. Tinham direito de escolher 

quem iria administrar suas 

medicações. Até um tempo que eu 

trabalhei, Vitaliano, quando ia para o 

banco, se chegasse no banco e a fila 

estivesse grande e ele não queria 

esperar, olhava para o povo e dizia 

para o povo: - isso aqui é lepra-, num 

instante o povo se afastava dele. Mas 

dizia a ele: - não tem mais o que você 

fazer, isso aí não transmite mais a 
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doença-. Ele dizia:- Mas eu digo e o 

pessoal se afasta. - Ele fazia isso 

usando a doença para se beneficiar. 

Muitos faziam isso. Na Colônia tinha a 

Igreja Católica, a Assembléia de Deus, 

tinha aquela turma deles que gostava 

de jogar “Aliado”, a gente ia. Jogava 

muito em outro pavilhão lá atrás, 

gostava muito de jogar baralho. A vida 

deles era assim dentro do hospital. 

Tinha um grupo de voluntárias. Eram 

senhoras da sociedade daqui de Natal 

que todo mês iam fazer aquela visita 

no hospital, levava lanche, aí se 

reuniam no antigo cinema e todo São 

João, Páscoa, Natal elas iam e 

distribuíam presentes para eles. 

Outras vezes quem ia lá também era 

os Espíritas porque lá também tinha 

um centro Espírita, eles faziam visitas 

pra eles. Isso era a diversão deles. A 

equipe que trabalhava lá era formada 

por Técnico e auxiliares de 

enfermagem, nessa época tinha 

poucos Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem,Enfermeiras,Fisioterapeu

tas, Psicólogos, Nutricionistas, 

Assistência Social, Dermatologista, 

Clínico Geral, uma equipe 

multidisciplinar. Tinha um ambulatório 

que atendia uma demanda ali da 

redondeza. Eles não atendiam apenas 

os pacientes, eles atendiam também o 

pessoal de fora. Eu não notava 

nenhum preconceito,  ninguém tinha 

preconceito! Ia para casa deles, 

sentava, lanchava, não tinha essa 

coisa. Eu lembro de dona Guiomar, um 

casal que tinha lá, dona Guiomar e seu 

Bosco. Dona Guiomar gostava de 

fazer um bolo formigueiro, no dia que 

ela fazia o bolo formigueiro, ela ia lá na 

enfermaria bem “devagarzinho” e dizia 

– Gente, eu fiz bolo hoje. Quem vai?- 

Quem tivesse ali ia para casa dela. 

Ninguém tinha preconceito. Sentava, 

jogava. Casei quando trabalhava lá, 

engravidei, tive a minha filha e quando 

eu estava de plantão ela ia e ficava 

comigo. Eu tinha vivência com o 

paciente. Nunca tive essas coisas, do 

mesmo jeito eram os outros 

funcionários, levavam os filhos, 

sentavam e ficavam brincando. Era um 

sítio e tudo que era de fruta tinha ali, 

na época de fruta estava todo mundo, 

quem quisesse levar fruta, levava fruta 

pra casa e a gente não tinha esse 

negócio. A gestão sempre apoiou. 

Pelo hospital passaram vários 

diretores. Elizabete foi uma das 

diretoras de lá, pessoa maravilhosa 

Elizabete. Ela vivia a procura de coisas 

para o hospital, e a gente sabia nessa 

época que a Secretaria não era essas 

coisas, ainda mais o hospital que dava 
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mais despesas. O hospital 

dermatológico gerava uma despesa 

grande e a gente levava pra frente. Às 

vezes faltava carne, eles vinham 

reclamar. Tanto eu quanto a diretora 

de Enfermagem, ia até a Nutricionista 

falar com eles para que aguardassem 

e logo, logo vinha a alimentação 

direita. Tinha a verba do hospital e a 

gente sabia usar muito bem a verba, 

sabia como distribuir aquela verba. Se 

tivesse café para o paciente e não 

tivesse para o funcionário, fazia cota e 

comprava. Se tivesse coco no sítio, 

tirava o coco pra vender. Na minha 

época, eu prestava conta porque eu 

nunca gostei disso. Sempre eu estava 

ali, se comprasse um palito de fósforo 

eu estava prestando conta, chamava o 

pessoal e mostrava para que aquele 

dinheiro estava saindo. A estrutura 

física  da colônia até na época em que 

eu estava, tinha muito cupim porque 

tinha muita mangueira. Uma das 

diretoras que passou por lá disse que 

não ia internar paciente porque não 

dava, ia fechar a enfermaria, aí eu fui 

até ela e disse que tínhamos lutado 

até aquele momento e que tinha que 

continuar lutando contra isso. Com o 

passar do tempo, a meta não era mais 

internar, a meta era só tratar. 

Conseguiu-se o conjunto pra eles, 

quem quis foi pra lá. Quem ainda 

restou que ficou muito tempo lá foi 

dona Guiomar, seu Cardoso, 

continuaram na mesma casinha, um 

pessoal tomava de conta deles e eles 

faleceram lá no hospital depois que foi 

fechado. Eles continuaram no hospital. 

O conjunto foi feito para os pacientes. 

Hoje em dia eu não sei como está, 

mas era bem grande. Todos que 

estavam lá receberam as casas. Os 

que queriam morar iam pra lá. Foi 

como uma indenização para eles 

porque poucos não tinham casas na 

redondeza. Todos receberam casa ali 

naquele conjunto. Todos receberam, 

todos que estavam dentro do hospital 

receberam a casa. A minha vida 

profissional foi muito boa, iniciei lá. 

Muitas experiências, muitas histórias 

naquele hospital....eu cresci ali. Saí 

por necessidade mesmo, eu queria 

ganhar outras experiências aí saí, mas 

entrava em contato com o pessoal. 

Depois fechou e não tinha mais como. 

Para minha vida pessoal foi uma 

experiência boa, tanto com os 

pacientes como com colegas de 

trabalho. Fiz grandes amizades ali 

dentro, pessoal muito bom, mas hoje 

em dia, eles vivem na casa deles, já 

tem a vida social deles. Hoje em dia 

não são rejeitados pela sociedade, são 
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aceitos pela sociedade. Tem 

tratamento, não tem aquele tabu que 

tinha antigamente. Até o cemitério era 

dentro do hospital, não podia se 

enterrar em outro canto e tinha que se 

enterrar ali, mas hoje em dia não, eles 

vão e vem e não tem esse preconceito 

como tinha antes. Eu lembro que 

chegou uma paciente no hospital com 

hanseníase, não estou lembrada qual, 

e a família se afastou, começou a se 

afastar e a Assistente Social teve de 

procurar a família e a gente sentar e 

conversar com a família. O marido se 

afastou, ela era casada há pouco 

tempo, o marido se afastou e 

começaram a se afastar e a gente teve 

que ir atrás pra eles chegarem para 

ela que não era aquilo. A gente 

chegou a se perguntar, e o paciente 

com tuberculose? o pessoal tem medo 

da Tuberculose. Você deve ter medo 

da Tuberculose quando não estiver 

fazendo o tratamento, a partir do 

momento em que você está fazendo o 

tratamento não tem pra quê ter medo, 

porque não vai mais passar pra 

ninguém, os passivos não estão 

morrendo. Do mesmo jeito é a 

Hanseníase, a Hanseníase tem cura e 

a gente está vendo aí que não tem 

mais aquela coisa se internar, você 

não vê mais o paciente mutilado como 

antigamente a gente via, pra muita 

gente fazia medo mesmo olhar. Você 

ia trocar um curativo, se não fosse 

uma pessoa que tivesse coragem de 

enfrentar, você tinha medo de olhar 

para um pé daquele, você tinha medo 

de olhar para uma mão de um 

paciente porque ele ia perdendo toda a 

parte da mão, ficava sem nada. Mas, 

hoje em dia quando é descoberto, já 

começa o tratamento e já não tem 

mais aquela coisa, você não ver a 

pessoa internada. A Hanseníase tem 

cura. Lembro de uma situação bem 

interessante que vivenciei....tinha um 

paciente que já era velho e disse: - A 

manga está ali - aí eu disse: - Pode 

deixar, quando eu chegar em casa eu 

lavo as mangas. Ele disse: - Não dou 

mais manga a você. – Por quê? - Você 

disse que quando chegar em casa vai 

lavar. – Eu tenho que lavar qualquer 

fruta.- É não, isso é porque você está 

com nojo da gente. E eu disse - Não é, 

a gente vai lavar a fruta porque a 

gente lava essa aqui, lava a que 

compra na feira e no supermercado, 

se a gente tiver que usufruir disso 

aqui, a gente não levava, deixava aqui. 

A partir disso, ele passou a se 

comportar como os outros usuários, 

sentava, comia, não tinha essa 

besteira.  
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RESUMO 

Objetivo: Identificar a opinião dos profissionais da saúde de um hospital 

colônia de hanseníase, sobre a vida dos ex-portadores. Método: Estudo do 

tipo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa. A pesquisa contou 

com a participação de cinco profissionais de enfermagem que atuaram no 

Hospital Colônia São Francisco de Assis. A aprovação pelo comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Federal do Rio grande do Norte ocorreu sob 

protocolo de número 461.403 e CAAE 19476913.9.0000.5537. Resultados: A 

partir da análise de conteúdo proposta por Bardin, permite-se a identificação 

de três eixos temáticos: I – O processo de socialização dos internos; II – O 

Preconceito, o estigma e a discriminação; III – A exclusão social versus A 

inclusão social. Conclusão: Partindo da vivência relatada pelos profissionais, 

infere-se que a política de isolamento compulsório foi uma determinação que 

provocou inúmeras transformações na vida do portador de hanseníase. 

Mudanças que não só envolveram o âmbito pessoal, mas também o familiar, o 

social e o econômico. Descritores: Enfermagem; Hanseníase; Hospital 

Colônia. 

ABSTRACT  

Objective: Identify the opinion of health professionals from a hospital for 

leprosy colony on the life of former patients. Method: exploratory and 

descriptive study with a qualitative approach, accomplished through 

interviews transcribed and analyzed. The research involved the participation 

of 5 nurses who worked in the Colony Hospital St. Francis of Assisi . The 
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approval by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio 

Grande do Norte occurred under protocol number 461 403 and CAAE 

19476913.9.0000.5537. Results: From the content analysis proposed by Bardin 

,allows the identification of three main themes: I-The socialization process of 

internal II -Prejudice, stigma and discrimination III - Social exclusion Social 

inclusion versus. Conclusion: Based on the experience reported by 

professionals, it is inferred that the policy of compulsory isolation was a 

determination that caused many changes in the lives of leprosy patients. 

Changes that involved not only the staff but also the family, the social and 

economic context. Keywords: Nursing; Leprosy; Hospital Cologne. 

RESUMEN 

Objetivo: Identificar la opinión de los profesionales sanitarios de un hospital 

de la colonia de la lepra en la vida de los antiguos pacientes. Método: estudio 

exploratorio y descriptivo, con abordaje cualitativo, realizado a través de 

entrevistas transcritas y analizadas. La investigación contó con la 

participación de 5 enfermeras que trabajaban en la Colonia del Hospital San 

Francisco de Asís. La aprobación por el Comité de Ética de Investigación de la 

Universidad Federal de Rio Grande do Norte se produjo bajo el número de 

protocolo 461 403 y CAAE 19476913.9.0000.5537. Resultados: A partir del 

análisis de contenido propuesto por Bardin, permite la identificación de los 

tres temas principales: I - El proceso de socialización del interno II - El 

prejuicio, el estigma y la discriminación III - La exclusión social La inclusión 

social frente. Conclusión : En base a la experiencia reportada por los 

profesionales, se infiere que la política de aislamiento obligatorio es una 
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determinación que causó muchos cambios en la vida de los enfermos de lepra. 

Los cambios que implicaron no sólo el personal, sino también a la familia , el 

contexto social y económico. Palabras clave: Enfermería; Lepra; Hospital 

Colonia. 

INTRODUÇÃO 

 A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica de grande 

relevância para a saúde pública, devido ao seu grande poder incapacitante. 

Atinge principalmente a faixa economicamente ativa e se manifesta através 

de lesões na pele e nos nervos periféricos, podendo levar ao aparecimento de 

incapacidades e deformidades físicas. Estas são capazes de provocar 

problemas tais como diminuição da capacidade de trabalho, limitação da vida 

social e problemas psicológicos. Ainda são responsáveis pelo estigma e 

preconceitos referentes à doença. 1-2 

A história da saúde pública brasileira, no controle da hanseníase, é 

marcada por condutas autoritárias com o intuito de apenas extinguir a doença 

do meio social sob o regime do enclausuramento compulsório em hospitais 

colônias. Essas começaram a ser construídas no século XVIII, sendo que, no 

inicio do século XIX as pessoas portadoras de hanseníase passaram a ser 

discriminadas, perseguidas e isoladas. A construção ocorreu por meio de 

doações feitas por religiosos e pela sociedade civil quanto aos materiais 

necessários. Inicialmente, o objetivo primordial desses asilos era a proteção 

da população considerada sadia contra aqueles diagnosticados com 

hanseníase.4 
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 No Brasil, a prática do isolamento das pessoas com hanseníase se inicia 

com a construção do primeiro “leprosário” pelo governo colonial de D. João V, 

no século 19. Tal prática não apenas no Brasil como em todo mundo, era 

considerada a única forma de controlar a proliferação da doença e foi 

mantida até 1940.5 

No estado do Rio Grande do Norte, o primeiro Hospital colônia foi 

criado com a política sanitária de Oswaldo Cruz. Sua fundação ocorreu no dia 

14 de janeiro de 1929, período da primeira República, pelo médico sanitarista 

Dr. Manoel Varela Santiago, administrador desta colônia durante quase trinta 

anos. Essa colônia chegou a abrigar quase trezentos internos. 6 

A estratégia de isolamento foi utilizada ao mesmo tempo em que se 

criava uma estrutura que a sustentava. Entretanto, foi só com o avanço da 

ciência, que começaram a ocorrer mudanças nas ações governamentais. A 

partir de então, novas estratégias foram sendo gradativamente adotadas e em 

1962, foi abolida a política de isolamento compulsório, através do Decreto 

Federal nº 962.4-6  

Nesse contexto, os profissionais de saúde atuaram de maneira 

significativa para amenizar o grau de incapacidade gerado pela hanseníase, o 

estigma, assim como contribuíram de forma significativa para a melhoria da 

qualidade de vida do portador de hanseníase7. 

No cenário de atuação, é fundamental que o enfermeiro e demais 

profissionais da rede de saúde considere a fragilidade psicológica do doente e 

ofereça uma assistência humanizada, pautada na solidariedade e 

fraternidade, contando com a efetividade de suas participações. 8 
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Frente ao exposto, o seguinte questionamento foi utilizado com o 

intuito de orientar o desenvolvimento desta pesquisa: Qual a opinião dos 

profissionais de saúde de um hospital colônia de hanseníase, sobre a vida dos 

ex-portadores? 

Para responder à questão de pesquisa, o presente estudo objetiva 

Identificar a opinião dos profissionais de saúde, que atuaram em hospital 

colônia de hanseníase, sobre a vida dos ex-portadores. 

MÉTODO 

 Estudo do tipo exploratório-descritivo, com abordagem 

qualitativa,Considerou-se a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/MS que dispõe sobre pesquisas que envolvem seres humanos. A 

aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Rio 

grande do Norte ocorreu sob protocolo de número 461.403 e CAAE 

19476913.9.0000.5537. 

 A amostra contou com a participação de cinco profissionais de saúde da 

área de enfermagem que atuaram no Hospital Colônia São Francisco de Assis, 

localizado em Natal/RN, que concordaram e estiveram disponíveis em 

colaborar com o estudo durante o período de coleta de dados. 

 O instrumento utilizado para a coleta dos dados constou de uma 

entrevista semi-estruturada composta por duas partes: A primeira 

correspondendo às informações que caracterizaram o entrevistado, contendo 

nome completo, nome fictício, idade, gênero, naturalidade, estado civil, 

endereço residencial e eletrônico, telefone para contato, escolaridade, 
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profissão/ocupação e religião. A segunda parte se referiu à questão de 

pesquisa, sendo ela: Como foi sua experiência como profissional de saúde do 

Hospital colônia, com relação aos ex-portadores de hanseníase? 

  Para gravação das entrevistas, utilizou-se um gravador de áudio. 

Elas foram feitas na residência e no local de trabalho dos participantes. 

RESULTADOS  

 A pesquisa contou com a colaboração de cinco participantes, sendo um 

do sexo masculino e quatro feminino, a faixa etária foi de 53 a 77 anos de 

idade. Destes, três são naturais do estado do RN, um natural de Alagoas e um 

nascido em São Paulo. Quanto à escolaridade, apenas um referiu ter concluído 

ensino médio e os demais obtiveram a conclusão do ensino superior. No que 

diz respeito ao estado civil, um afirmou ser casado, dois divorciados e dois 

viúvos. Concernente à ocupação/profissão, três são enfermeiros, um 

aposentado e um técnico em enfermagem. No que se refere à religião, dois 

relataram ser espíritas e três católicos. Todos foram caracterizados com 

nomes de pedras preciosas para garantir o sigilo dos discursos 

 Na análise das entrevistas, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo 

temática, proposta por Bardin. Segundo esse autor, ela representa um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que permitem a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das 

mensagens. Dessa forma, três eixos temáticos foram identificados:  I – O 

processo de socialização dos internos; II – O Preconceito, o estigma e a 

discriminação; III – A exclusão social versus A inclusão social. 
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I – O processo de socialização dos internos 

 A partir dos relatos dos sujeitos da pesquisa, evidencia-se o processo de 

socialização que se inicia ainda dentro da própria colônia, na relação 

profissional/usuário, no vínculo afetivo estabelecido entre profissional e 

interno, no aprendizado proporcionado pela interdisciplinaridade e na 

interface existente no voluntariado que ali era constante. 

 O processo de socialização envolve os aspectos socioculturais, ao 

mesmo tempo em que engloba o entendimento de uma desordem em seu 

senso geral, através de uma população em relação a forças macrossociais: 

econômicas, políticas, institucionais.9-10 

De dentro da Colônia mesmo, praticamente não tinha quase nada para ocupar 

o tempo deles. Agora, de fora para dentro da Colônia tinha muitas. Muitas 

atividades, muitas coisas de grupos religiosos, evangélicos, espíritas, 

católicos faziam muitas atividades com eles.[...] muitas pessoas de fora, 

muita gente de todas as religiões faziam festas pra eles, Dia das Mães, Natal. 

Tinha muitas festas. (Sugilita)  

Começamos a trabalhar na socialização deles dentro do próprio são Francisco. 

Construímos novas unidades de moradia, os pavilhões foram derrubados, que 

eram pavilhões de quartos isolados, eles deixaram de existir. Criamos 

ambientes comunitários e trabalhamos na assistência médica a esses 

pacientes. Então ampliamos a área de laboratório, a área da internação. 

Nesses anos, trabalhamos também com a área em nível da aposentadoria 

deles, e muitos foram saindo, foram casando, reintegramos alguns às 
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famílias, então foi restringindo os pacientes que eram moradores de lá. [...] 

Tinha grupos espíritas que faziam trabalho semanalmente com eles em nível 

de festividades, bazares beneficentes (Rosa do deserto). 

 Apesar dos esforços por parte dos profissionais em reintegrar os 

portadores de hanseníase que ali estavam confinados, não existiam grandes 

interesses demonstrado pelo estado em reverter o quadro, ao qual estavam 

submergidos aqueles internos:  

Ao me aproximar deles, eu passei a estimular o autocontrole, quer dizer, 

mostrar que eles estavam ali, mas que eles eram seres como nós, eram seres 

humanos iguais a nós e que eles um dia poderiam sair dali porque em outros 

estados já tinham acontecido isso e aqui no Rio Grande do Norte demorou 

muito porque a gente notou que as autoridades Sanitárias não tinham o 

mínimo interesse de ajudar aqueles seres humanos que ali estavam 

confinados [...] Lá na colônia, eu fazia o trabalho “psíquico-terapia”, 

“evangelho-terapia” e “prece-terapia”, tudo para ajudar a moral, o alto-

astral, essas coisas (Topázio Imperial). 

A vida deles era assim dentro do hospital. Tinha um grupo de voluntárias. 

Eram senhoras da sociedade daqui de Natal que todo mês iam fazer aquela 

visita no hospital, levava lanche, aí se reuniam no antigo cinema e todo São 

João, Páscoa, Natal elas iam e distribuíam presentes para eles. Outras vezes 

quem ia lá também eram os Espíritas porque lá também tinha um centro 

Espírita, eles faziam visitas pra eles. Isso era a diversão deles. (Turmalina) 
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II – O Preconceito, o estigma e a discriminação. 

 Embora o preconceito, o estigma e a discriminação estivessem 

presentes no cotidiano do portador da hanseníase, em uma sociedade que 

ainda desconhecia as formas de contágio da doença, não se observou nos 

depoimentos analisados, evidências de que eles pudessem existir na relação 

profissional/usuário.  

 O preconceito, a discriminação e o estigma, evidenciados contra 

pessoas portadoras da hanseníase, são atribuídos, principalmente, a fatores 

como insuficiente informação acerca da doença, de sua transmissão e do seu 

tratamento. Isso acarreta o medo e temor pela população em frequentar os 

mesmos locais de circulação de uma pessoa acometida pela hanseníase, seja 

ele público ou privado. 11 

Não encontrei nenhuma resistência por parte da gestão, não tinha questão de 

preconceito, discriminação (Ágata dendrita). 

Todos os profissionais de lá eram profissionais antigos, profissionais que 

tinham muito amor pelo que faziam lá, todos mesmo. Eu já convivia, como eu 

disse anteriormente, lá na Colônia São Francisco em atividades com o meu 

grupo Espírita. (Sugilita) 

Quando eu cheguei, visitei um a um, até cumprimentava e o pessoal dizia: 

“huum, você cumprimentou”, eu dava a mão porque ninguém fazia isso... Eu 

lembro que eu cheguei e visitava todo mundo... Foi importante porque 

também passei a conhecer melhor, a estudar, o paciente, a sua vida, e como 

enriquecimento foi muito produtivo e valioso, até hoje (Rosa do deserto). 
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 Na relação usuário/familiares, usuário/sociedade; essa tríade pôde ter 

sido notada nas histórias contadas. 

Os profissionais que trabalhavam lá não demonstravam estigma e 

preconceito. Eu nunca presenciei, mas para os que não trabalhavam, 

realmente era difícil o convívio deles externo... Dentro do serviço, não 

existia discriminação. De fora, permanecia o estigma do leprosário (Rosa dos 

ventos). 

Notei muita angústia, muita revolta, muita tristeza, abandono, 

discriminação, preconceito. Eles não queriam que alguns familiares 

soubessem que eles estavam ali, pediam para dizer que eles estavam em 

outro Estado, uns eram tido como mortos por causa da vergonha que eles 

tinham por saber que eles eram portadores da doença de hanseníase (Topázio 

imperial). 

Até um tempo que eu trabalhei, Vitaliano, quando ia para o banco, se 

chegasse ao banco e a fila estivesse grande e ele não queria esperar, olhava 

para o povo e dizia para o povo: - isso aqui é lepra-, num instante o povo se 

afastava dele. Mas dizia a ele: - não tem mais o que você fazer, isso aí não 

transmite mais a doença-. Ele dizia:- Mas eu digo e o pessoal se afasta. [...] A 

equipe que trabalhava lá era formada por Técnico e auxiliar de enfermagem, 

nessa época tinha poucos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiras, 

Fisioterapeutas, Psicólogos, Nutricionistas, Assistência Social, 

Dermatologista, Clínico Geral, uma equipe multidisciplinar. Tinha um 

ambulatório que atendia uma demanda ali da redondeza. Eles não atendiam 
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apenas os pacientes, eles atendiam também o pessoal de fora. Eu não notava 

nenhum preconceito, ninguém tinha preconceito! Ia para casa deles, sentava, 

lanchava, não tinha essa coisa. (Turmalina)  

III - A exclusão social versus A inclusão social 

 A dinâmica constante das atividades proporcionadas tanto pela atuação 

dos profissionais que trabalhavam na colônia, quanto pelo voluntariado foram 

relevantes para o processo de desmistificação quanto ao portador de 

hanseníase, assim como a prática da inclusão social. 

Sentiam-se excluídos porque eles sabiam que estavam lá porque tinha sido 

excluído, mas eles encaravam, assim, com naturalidade porque eles não 

tinham saída. (Sugilita) 

A minha intenção era envolver os alunos de graduação em um projeto de 

extensão porque eu sou professora, para que eles conhecessem a realidade, 

tanto da hanseníase como da história pregressa e entender melhor como 

aconteceu antigamente e como recentemente, na época então, estava sendo 

vista tanto pela sociedade como pela saúde, a questão da inclusão. Trabalhar 

a inclusão /social desses portadores de hanseníase. Nós fazíamos as visitas, 

tínhamos que fazer visitas direto a esse casal, dávamos suporte, assim, mais 

de orientação para evitar traumatismo com relação às extremidades, se 

aparecesse algum outro ferimento, outra lesão (Ágata dendrita). 

Tinha peça de teatro lá, o povo ia de fora, principalmente os espíritas que 

não tinham preconceito nenhum, os que iam para lá. Juntavam-se com eles e 

faziam aquelas peças de teatro que era uma beleza. Ia muita gente boa lá 
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porque o que fez quebrar o muro, a muralha que separa o povo de fora dos 

de dentro era o desconhecimento porque agora a gente sabe que em 1943 já 

existia o tratamento com a Sulfona, não era tão bom quanto hoje, mas já 

existia e pouca gente sabia disso. (Topázio imperial) 

 DISCUSSÃO 

 Os relatos dos entrevistados evidenciaram que o asilamento 

compulsório provocou muitas transformações familiares, psicológicas e 

emocionais para o portador de hanseníase. Para os profissionais que 

trabalharam no Hospital colônia, desenvolver sua prática junto a essa 

população, na época excluída, tornou-se um importante fator para o 

amadurecimento profissional e enquanto ser humano. 

Eu lembro que chegou uma paciente no hospital com hanseníase, não estou 

lembrada qual, e a família se afastou, começou a se afastar e a Assistente 

Social teve de procurar a família e a gente sentar e conversar com a família. 

O marido se afastou, ela era casada há pouco tempo, o marido se afastou e 

começaram a se afastar e a gente teve que ir atrás pra eles chegarem para 

ela que não era aquilo (Turmalina). 

A minha experiência foi de grande valia porque, eu, embora fosse da 

área da saúde, eu tinha medo da Hanseníase. Tinha medo de contrair, 

embora, sabendo que para trabalhar lá tinha todos os cuidados como: luva, 

capote e tudo mais, mas eu tinha medo. (Sugilita)  

A hanseníase oferece grande prejuízo para a vida diária e as relações 

interpessoais, provocando um sofrimento que ultrapassa a dor e o mal-estar, 
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fortemente relacionados ao prejuízo físico, com grande impacto social e 

psicológico12. 

É notório, nos discursos, o grande benefício apresentado na boa 

relação de convivência que foi estabelecida entre os usuários e os 

profissionais de enfermagem, tanto para o enfrentamento social frente ao 

preconceito ligado à doença, quanto ao impacto psicológico provocado pelo 

confinamento obrigatório.  

 O vínculo social é um fator indispensável para o paciente e provoca 

mudanças diretas no comportamento em relação à doença. Dependendo da 

forma que seja estabelecido com o mundo exterior, o portador se posiciona 

positiva ou negativamente, pois os movimentos a ele relacionados reforçam 

ou diminuem os estigmas criados pelo próprio doente. 13 

Falando sobre estigma, notam-se três diferentes tipos: o primeiro 

relacionado com as abominações do corpo, as deformidades físicas; o segundo, 

relativo às culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, 

paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidades, 

decorrentes de distúrbios mentais, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, 

comportamento político radical, entre outros. E o terceiro tipo, relacionado 

com as tribos, raças, nação e religião. 11  

Esses três tipos de estigma convergem para um ponto comum: Na 

relação social com os demais, afasta aqueles que encontram, destruindo a 

possibilidade de atenção positiva para si. 14 
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Apesar de se falar, na época, em socialização dos internos, é 

perceptível, nas falas dos sujeitos, que existia um forte receio de conviver 

com o mundo externo à colônia por parte dos portadores da hanseníase. A 

preocupação quanto à aceitação e preconceito pela sociedade eram fatores 

que permeavam o mundo dos asilados. 

Na hanseníase, o estigma é um fenômeno real e afeta a vida dos 

portadores em seus diversos aspectos: físicos, psicológicos, sociais e 

econômicos. Ele representa um conjunto de fatores como crença, medo, 

preconceitos, sentimentos de exclusão que atinge os portadores da doença.  A 

própria estigmatização, a vergonha das deformidades e as posturas 

manifestadas pelos habitantes da comunidade contribuem para o isolamento 

social. 15 

Resgatando a ideia de exclusão social, define-se e entende-se por 

qualquer condição ou situação social de carência, dificuldade de acesso, 

segregação, discriminação, vulnerabilidade e precariedade em qualquer 

âmbito. 16 

Na perspectiva de carência afetiva, familiar, social e econômica que 

estava submergido o portador de hanseníase institucionalizado durante o 

período do internamento compulsório. A atuação profissional frente a essa 

política estatal permitiu que esse momento fosse encarado com mais 

suavidade, como foi percebido na maioria das entrevistas. 
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CONCLUSÃO 

O estudo, desenvolvido com os profissionais de saúde que atuaram no 

Hospital colônia São Francisco, permitiu que parte da história da hanseníase 

no Rio Grande do Norte fosse desvendada.  

A partir da vivência relatada por esses trabalhadores, Observa-se que 

a política de isolamento compulsório foi uma determinação que provocou 

inúmeras transformações na vida do portador de hanseníase. Mudanças que 

não só envolveram o âmbito pessoal, mas também o familiar, o social e o 

econômico. 

No contexto do isolamento social, do estigma, do preconceito e da 

exclusão social; os profissionais de saúde atuaram de forma positiva para que 

a vivência dos asilados na colônia não fosse encarada de forma ainda mais 

traumática. 

As limitações do estudo se referem aos poucos registros encontrados 

na literatura quanto a dinâmica dos hospitais colônias e indisponibilidade dos 

profissionais de saúde em participar da coleta de dados no período 

estabelecido 

Nos dias atuais, nota-se um maior conhecimento sobre a hanseníase. 

No entanto, episódios de discriminação, preconceito e estigma ainda são 

encontrados por profissionais em seus cenários de atuação. Dessa forma, 

desnudar o passado da hanseníase é uma das estratégias essenciais para o 

combate de tais práticas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA PESQUISA 

 A política de isolamento compulsório imposta ao portador de 

hanseníase, no antepassado, provocou fortes transformações ao seu contexto 

pessoal, emocional, social, financeiro e familiar.  O preconceito, a 

discriminação, o estigma e o desconhecimento quanto à doença foram fatos 

que contribuíram de forma significativa para que a história da hanseníase fosse 

permeada por momentos obscuros, avassaladores, tristes e torturantes para 

àqueles que tiveram os rumos de suas vidas mudadas, a partir de um 

diagnóstico positivo para tal doença. 

 Partindo desse conhecimento, Iniciou-se esta pesquisa com o propósito 

de concluir uma tríade de estudos sobre a história da hanseníase do Rio 

Grande do Norte, quanto ao aspecto do asilamento compulsório imposto aos 

portadores numa época passada, estando as duas pesquisas anteriores 

finalizadas “Trajetória de vida de ex-portadores de hanseníase com histórico 

asilar (VIDERES, 2010)” e “Vivências Compartilhadas de filhos separados pela 

hanseníase no RN, a luz da história oral (CABRAL,2013)”.  

 Para isso, algumas questões de pesquisa foram formuladas: Como 

viviam os portadores de hanseníase durante o período em que eles estavam 

internados num Hospital Colônia, sob a ótica dos profissionais de saúde que 

trabalhavam nessas instituições? Quais eram as práticas que esses 

profissionais desenvolviam na assistência a esses pacientes? Como eles 

percebiam a condição de internos impostas a essas pessoas quando elas 

tinham diagnóstico de hanseníase? Qual a posição que esses profissionais 

adquiriram diante do preconceito, estigma e exclusão que permeava a vida dos 

portadores de tal doença? 

 A partir dessas indagações, propomo-nos resgatar a trajetória dos 

profissionais de saúde no Hospital Colônia São Francisco de Assis, em 

Natal/RN, utilizando a História Oral temática como referencial técnico e 

metodológico; Identificar como era percebida a política de asilamento 

compulsório imposta ao portador de hanseníase pelos profissionais de saúde; 

Descrever as condutas profissionais adotadas no Hospital Colônia; Criar um 
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documentário dos fragmentos históricos da hanseníase sob o ponto de vista de 

profissionais de uma ex-colônia. 

 A partir das entrevistas, inferiu-se três eixos temáticos sobre àquilo que 

foi relatado pelos colaboradores. O primeiro eixo aborda a socialização dos 

internos como sendo um processo inerente às práticas dos profissionais de 

saúde que atuaram na colônia. O segundo, o preconceito, o estigma e a 

discriminação; apesar de serem fatores encontrados na sociedade da época, 

não foram evidenciados na relação profissional/usuário da colônia Sâo 

Francisco de Assis. E a terceira categoria, a exclusão social versus inclusão 

social, demonstrou que os profissionais de saúde foram elos importantes no 

combate à exclusão dos portadores e importantes no sentido de reintegrá-los á 

sociedade. 

 Vale ressaltar que os colaboradores deste estudo eram da área de 

enfermagem, seja de nível médio ou superior, o que denota a participação e 

significado dessa categoria perante o portador de hanseníase imerso no 

contexto social expresso pelos eixos traçados. 

 A enfermagem, profissão comprometida com o cuidar integral do ser 

humano, tanto para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde 

dos indivíduos. Diante disso, reconhecer seu objeto de cuidado, o contexto 

social, cultural, familiar, histórico e psicológico são práticas fundamentais para 

se estabelecer o real propósito dessa área de saúde. 

 No campo da hanseníase, sua participação vai desde a atenção básica 

até a alta complexidade, desde a prestação de cuidados mais simples na 

educação em saúde, em nível de prevenção da doença, até mesmo à 

reabilitação, quando às incapacidades, são evidentes. 

 Diante do cenário exposto, conclui-se que é preciso continuar trazendo à 

tona os principais aspectos sobre a doença no que diz respeito aos impactos 

biológicos, sociais, históricos e epidemiológicos. É preciso demonstrar o 

passado da doença para que se possam combater, na atualidade, os 

resquícios de impressões ficadas na memória de uma parcela da população. 



81 

 

 Apesar de ser bastante conhecida, a hanseníase é para muitos 

estigmatizante, por isso, sensibilizar gestores, profissionais e usuários se torna 

imprescindível para eliminar esse fato da sociedade.   

 As limitações enfrentadas neste estudo, referem-se aos poucos registros 

relacionados ao contexto diário dos hospitais colônias para hanseníase, a 

indisponibilidade dos profissionais de saúde em participar da coleta dos dados 

em tempo pré-determinado, aos locais inespecíficos para o procedimento de 

coleta das entrevistas, a não localização de alguns profissionais de saúde 

indicados para participar do estudo, assim como dificuldades em seguir as 

etapas determinadas quanto a metodologia escolhida, por sua complexidade. 

Resgatar a trajetória dos profissionais que atuaram, seja como 

funcionário do quadro do hospital colônia seja como voluntário, foi uma 

experiência inigualável. Desmistificar o que outrora se pensava quanto ao 

preconceito e discriminação demonstrados aos portadores de hanseníase, na 

época do isolamento social pelos profissionais de saúde, corrobora com a 

certeza de que a enfermagem foi e sempre será uma profissão compromissada 

com cuidar humano em seu mundo espiritual, biológico e social. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  

 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

ENTREVISTA 

 

Dados do Colaborador (a) do Estudo 

Nome:__________________________________________________________ 

Nome fictício: ______________________               Gênero: (   ) M      (   ) F 

Naturalidade: __________________ Idade: ______anos      

Endereço Residencial:____________________________________________ 

Endereço Eletrônico:_________________________Telefone:_____________          

Escolaridade: (   ) Sem estudos    (   ) Primeiro grau incompleto 

               (   ) Primeiro grau completo        (   ) Segundo grau incompleto      

                (   ) Segundo grau completo       (   ) Superior incompleto 

     (   ) Superior completo  (   ) Outros: _________ 

Estado Civil:   (   ) Solteiro (a)   (   ) Casado (a) (   ) Viúvo (a) 

             (   ) Divorciado (a)    (   ) Outros: ______________ 
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Profissão: ____________________________________________________ 

Religião: _________________________ 

Local da entrevista: ______________________________________________ 

Data da entrevista:__/__/____ Hora: ____________ 

 

Questões de corte 

 

1 – Fale como era a vida dos portadores de hanseníase que foram asilados no 

Hospital Colônia São Francisco de Assis, durante o período que trabalhou lá. 

 

2 – Fale sobre sua experiência como profissional de saúde desse Hospital Colônia 

no cuidado aos ex-portadores de hanseníase 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Trajetória de profissionais da saúde de 

um Hospital Colônia para hanseníase, que tem como pesquisador responsável Profa. Dra. Clélia 

Albino Simpson. 

 Esta pesquisa pretende Resgatar a trajetória dos profissionais de saúde no Hospital Colônia 

São Francisco de Assis, em Natal/RN, à luz da História Oral temática; além disso, pretende Identificar 

como era percebida a política de asilamento compulsório imposta ao ex-portador de hanseníase 

pelos profissionais de saúde; descrever as condutas profissionais adotadas no Hospital Colônia; 

recuperar informações quanto a existência, funcionamento e rotinas do Hospital Colônia são 

Francisco de Assis; Criar um documentário dos fragmentos históricos da hanseníase sob o ponto de 

vista de profissionais de uma ex-colônia.  

 O motivo que nos leva a fazer este estudo está contemplado no desejo de construir a 

história da Hanseníase no RN, a partir do relato das experiências daqueles que estiveram envolvidos 

com o processo saúde-doença, durante a política de asilamento. Para isso, utilizar-se-á da História 

oral temática, uma metodologia e técnica, cuja forma de coleta de dados se dá por meio da 

entrevista, buscando colher informações contidas na memória dos profissionais de saúde que 

vivenciaram o período descrito anteriormente.  Caso você decida participar, você deverá assinar um 

termo consentindo sua participação, um termo consentindo a gravação de voz e de imagens. Você 

será submetido a uma entrevista que contém duas partes: uma destinada à identificação do sujeito da 

pesquisa e outra relacionada com o objeto de estudo. A segunda parte é composta por duas 

perguntas abertas que nortearão a coleta dos relatos.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 
CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.                                          

E-mail:maipgenf@pgenf.ufrn.br 
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Durante a realização, os participantes serão submetidos a gravação de seus relatos e de 

suas imagens. A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele 

sentido num exame físico ou psicológico de rotina . Pode acontecer um desconforto que será 

minimizado com interrupção das entrevistas, caso o participante deseje. O estudo permitirá que parte 

da história vivenciada seja trazida à tona e registrada, possibilitando que gerações conheçam o 

antepassado das políticas de saúde quanto ao processo saúde-doença da Hanseníase.  

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na 

pessoa da própria responsável pela pesquisa Profa. Dra. Clélia Albino Simpson.   

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profa. Dra. 

Clélia Albino Simpson, Tel (84)3208-4070. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Profa. Dra. Clélia Albino Simpson. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Trajetória de 

profissionais da saúde de um Hospital Colônia para hanseníase, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 

possa me identificar. 
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Natal __________/__________/_________. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Profa. Dra. Clélia Albino Simpson, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal _________/__________/__________. 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, ___________________________________________, depois de entender os riscos e benefícios que 

a pesquisa intitulada “Trajetória de profissionais da saúde de um Hospital Colônia para hanseníase” poderá trazer 

e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da 

necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Prof(a) Dra. 

Clélia Albino Simpson e a mestranda Thayse Minosa dos Santos Silva, a realizar a gravação de minha entrevista 

sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados em 

garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa aqui relatada 

e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante minha 

autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

coordenador(a) da pesquisa Prof(a) Dra. Clélia Albino Simpson, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse 

da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Natal,______/______/_______. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

Eu,________________________________________, AUTORIZO o(a) Prof(a) Dra. Clélia Albino 

Simpson, coordenador(a) da pesquisa intitulada: “Trajetória de profissionais da saúde de um Hospital Colônia 

para hanseníase” a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto e vídeo com o fim específico de 

inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, 

quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui estabelecidos 

e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por 

mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável “Prof(a) Dra. Clélia Albino Simpson”, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em dispositivos de armazenamentos de dados, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse 

período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

 

Natal, ______/______/______. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO D – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 Mediante este termo eu, Prof(a) Dra. Clélia Albino Simpson e minha orientanda 

Thayse Minosa dos Santos Silva, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto sobre as 

entrevistas coletadas, que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada 

“Trajetória de profissionais da saúde de um Hospital Colônia para hanseníase”, durante e após 

a conclusão da mesma. 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução 

do projeto em questão. 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes. 

 

Natal______/________/_______. 

 

 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

Assinatura da mestranda 
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ANEXO E – CARTA DE CESSÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  

 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

Natal, ___/___/_____. 

Prezado (a) Pesquisador (a) 

Eu,_______________________________________________________, de estado 
civil_______________________ e, portador (a) do RG n°: ____________________, 
Órgão Expedidor _____________________, declaro para os devidos fins que 
participei , de forma voluntária, como colaborador (a), da pesquisa intitulada 
“Trajetória de profissionais da saúde de um Hospital Colônia para hanseníase”, 
bem como também declaro que cedo os direitos de minhas fotos, cartas, 
documentos e entrevista, concedida no dia ___/___/_____, para que a Professora 
Doutora Clélia Albino Simpson, vinculada a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e responsável pela pesquisa, possa usá-la integralmente ou em partes, sem 
restrições de prazos e limites de citações, desde a presente data. Da mesma forma, 
autorizo o uso de terceiros para ouví-la e usar citações, ficando vinculado o controle 
à responsável pela pesquisa, que tem sua guarda. 

Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente, que 
terá minha firma reconhecida em cartório. 

 

______________________________________ 

Assinatura do colaborador  
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Trajetória de profissionais da saúde de um Hospital Colônia, à luz da História Oral

Clélia Albino Simpson

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

2

19476913.9.0000.5537

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

461.403

01/11/2013

DADOS DO PARECER

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, fazendo uso da história oral

temática como referencial técnico e metodológico para tal propósito. Os colaboradores da pesquisa serão

compostos pelos profissionais de saúde que cuidaram de pacientes com diagnóstico de hanseníase no

Hospital Colônia São Francisco de Assis, localizado em Natal-RN, que estejam vivos durante o período de

coleta de dados. A coleta dos dados acontecerá em um local que seja confortável, livre de ruídos e

interrupções, sendo indicado pelo próprio colaborador da pesquisa. As entrevistas serão transcritas,

analisadas a partir de Bardin, e transcriadas. Na etapa seguinte, as análises retornarão para os

colaboradores a fim de que os mesmos possam legitimá-las através da carta de cessão.

Apresentação do Projeto:

Objetivo primário:

Resgatar a trajetória dos profissionais de saúde no Hospital Colônia São Francisco de Assis, em Natal/RN, à

luz da História Oral de Vida.

Objetivos Secundários:

1. Identificar como era percebida a política de asilamento compulsório imposta ao ex-portador de

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3215-3135
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hanseníase pelos profissionais de saúde.

2. Descrever as condutas profissionais adotadas no Hospital Colônia;

3. Recuperar informações quanto a existência, funcionamento e rotinas do Hospital Colônia são Francisco

de Assis;

4. Contribuir com o projeto acervo do MORHAN.

O pesquisador cita que o trabalho não oferecerá riscos aos colaboradores quanto sua integridade física,

mental e moral e nenhum outro tipo de qualquer que seja a natureza.

Quanto aos benefícios, este estudo se propõe a ampliar as informações a respeito dos episódios

acontecidos no passado, resgatando fatos históricos e explorando eventos que foram determinantes no

aparecimento do estigma, da exclusão, da separação e do isolamento atribuído aos portadores da

hanseníase, a partir de informações gravadas na memória daqueles profissionais que viveram esse cenário.

Com isso, pretende-se fechar uma tríade de estudos na qual já foi abordado em outras pesquisas, a

trajetória de vida dos portadores de hanseníase que foram asilados e de seus familiares e construir,

posteriormente, a história da hanseníase no estado do RN. Contribuindo, assim, para o fortalecimento das

práticas em saúde definidas pelas políticas públicas já existentes e permitindo a formulação de novas

estratégias profissionais no manejo dos portadores de forma holística e mais humanizada.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa terá como fonte de aquisição de dados o acervo de dados aos quais os sujeitos da pesquisa

puderam vivenciar durante o tempo em serviço, porém, perguntas pertinentes ao projeto devem ser

esclarecidas. Qual o local onde será realizada a entrevista? Como o pesquisador pretende recrutar os

participantes da pesquisa, uma vez que os mesmos já não trabalham mais no local?

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisa apresenta todos os documentos necessários para o desenvolvimento do projeto e pede

dispensa da carta de anuência e termo de concessão, uma vez que, os participantes da pesquisa não estão

vinculados a uma instituição específica e nem se fará o uso de documentos ligados a setores institucionais.

O termo de autorização de imagens está adequado.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3215-3135
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Após a revisão ética das respostas às pendências levantadas no parecer anterior, concluímos que as

mesmas foram reparadas adequadamente.

Essa adequação situa o protocolo em questão dentro dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que

envolvem o ser humano.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Em conformidade com a Resolução 466/12 - do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:

1.  elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as

suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s),

devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para Comitês

de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS

que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício

de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não

Considerações Finais a critério do CEP:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)3215-3135
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publicação dos resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).

NATAL, 20 de Novembro de 2013

Dulce Almeida
(Coordenador)

Assinador por:

59.078-970

(84)3215-3135 E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. Senador Salgado Filho, 3000
Lagoa Nova
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