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Livreto do MS: Conhecendo estigma, discriminação e direitos de pessoas com hanseníase
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Promover o 
conhecimento e a 

reflexão crítica sobre as 
consequências do estigma 

e discriminação no 
convívio social e em todos 

os setores da sociedade



Hanseníase e a exclusão social

Similaridades entre a exclusão social na história 

da loucura com a exclusão social na hanseníase

O primeiros manicômios foram oriundos dos 

antigos Leprosários



Hanseníase e a exclusão social

Levíticos 13:3 

“E o sacerdote examinará a praga na 

pele da carne; se o pêlo na praga se 

tornou branco, e a praga parecer mais 

profunda do que a pele da sua carne, é 

praga de lepra; o sacerdote o 

examinará, e o declarará por imundo”.

Desde 1995, por meio da Lei nº 9.010, o 

termo “lepra” tem seu uso proibido em 

documentos oficiais
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Vulnerabilidade e interseccionalidade

Latim vulnerabilis: Suscetibilidade de ser ferido 

(Michaelis)

CIOMS (Council for International Organizations of 

Medical Sciences)- Incapacidade de defesa de seus

direitos

Interseccionalidade- 1989 (jurista estadunidense 

Kimberlé Crenshaw)- crítica a análise excludente de 

categorias no feminismo negro, a exemplo de raça e 

gênero.



Hanseníase e a exclusão social

• Desconhecimento sobre a hanseníase, a sua 

transmissão e suas formas de tratamento. 

• Disseminação da ideia errada de que a hanseníase é 

contagiosa ao contato físico e que não tem cura. 

• Medo da sociedade de desenvolver incapacidades 

físicas pelo contato. 

Consequências: isolamento e preconceito em relação a 

utilização de utensílios domésticos compartilhados com 

pessoas com hanseníase



Hanseníase e a exclusão social: como 

mudar o cenário atual?

Informar sobre o tema

Desconstruir mitos e medos

• Comunidade

• Pessoa acometida pela hanseníase e 

familiares

• Profissionais de saúde



Obrigada!
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