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Livreto do MS: Conhecendo estigma, discriminação e direitos de pessoas 

com hanseníase
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Situações de estigma e 
discriminação na hanseníase



“Usarei o tratamento para ajudar o doente de acordo 
com minha habilidade e com o meu julgamento, mas 

jamais usarei para lesá-lo ou prejudicá-lo”

Beneficência e não-maleficência

https://www.infoescola.com/wp-
content/uploads/2013/11/hipocrates.jpg



Relação Profissionais de saúde-paciente

Mudança de Paradigma 

Beneficência e não-
maleficência

Valorização da autonomia



Iatrogenia cultural

Ação biomédica

Sofrimento 
Enfermidade 

Dor 
Morte

Diminuição do potencial 
cultural
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Estigma e discriminação dentro de seu círculo familiar e social 

Indivíduos reclusos no ambiente domiciliar

Diminuição dos cuidados em saúde

Combate à desigualdade e exclusão

Instrumentalizar para o exercício de direitos em igualdade de condições. 

Ações de educação em saúde
Fittipaldi ALM, O’Dwyer G, Henriques P. Educação em saúde na atenção primária: as 
abordagens e estratégias contempladas nas políticas públicas de saúde. Interface 
(Botucatu). 2021; 25: e200806
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Secretaria de Educação, conselhos tutelares, associações de defesa dos direitos da

criança e do adolescente

Ministério Público

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

Estigma na escola: 

O desconhecimento sobre a doença Atitudes discriminatórias contra crianças e adolescentes 

com hanseníase (pais de alunos, colegas da escola e professores)

Afastamento da escola ou exclusão de atividades coletivass. 

Articular Ações

http://www.suburbionews.com.br/wp-
content/uploads/2015/09/conselho_tutelar.jpg
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Estígma no Trabalho: 

Perda de emprego (diagnóstico da doença)

Discriminação e exclusão (colaboradores e chefes)

Impossibilidade de participar de processos seletivos 

(públicos ou privados)

Procurar as instâncias jurídicas

Constituição Federal de 1988 assegura acesso à justiça a todos 

Defensoria Pública
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Estigma nos serviços de saúde: 

Falta de conhecimento sobre a transmissão da doença

Ausência de reflexões sobre estigma e direitos humanos 

Separação do cuidado prestado às pessoas com hanseníase 

em relação a outras doenças 

Educação continuada em saúde

Humanização no atendimento



Obrigada!
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