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O MEDO DE HANSEN E KOCH – TUBERCULOSE E HANSENIASE NO
CARIRI NAS DÉCADAS DE 1940 E 1950 – ESTIGMAS E CONTROLE
SOCIAL1
José Roberto dos Santos Júnior2, Vitória Ilca Sousa Lima³, Francisco
Egberto de Melo4
Resumo: As normas higienistas do Brasil Império possibilitaram
governabilidade ao imperador e ascensão moral da classe médica brasileira,
dentre outros fatores. As permanências desse processo nos são sensíveis até
os dias atuais, quiçá no Vale do Cariri, há 70 anos.
Em 1949, o Correio de Juazeiro noticiava o temor da sociedade juazeirense
com a presença de um casal de leprosos, tratava como abominável
irresponsabilidade de ambos a decisão de deixarem o Leprosário de
Canafístula e cobrava do executivo municipal ações enérgicas quanto ao caso.
Era costume destelhar os imóveis onde um tuberculoso ou portador da
hanseníase falecia. Acreditava-se que a exposição ao sol e a “novos ares”
retiraria todas as moléstias impregnadas no ambiente, esvaziando, assim, a
consciência dos que temiam ali tornar a morar. Roupas e objetos de uso
pessoal eram queimados ou enterrados, vazios também eram seus velórios.
Essas e outras tantas expressões do terror causado pelos impiedosos bacilos
culminariam com a criação em 1973, do Hospital Manuel de Abreu, uma
instituição especializada no tratamento da tuberculose e confinamento de seus
portadores. Presentes em recortes de jornais e discursos inseridos no recorte
supracitado, os estigmas destas doenças persistem ainda nos depoimentos
colhidos ao longo da pesquisa, e expressam a atualidade dos temores de
relevante parcela da sociedade caririense, apesar dos inegáveis avanços da
medicina.
Palavras-chave: Tuberculose. Hanseníase. História do Cariri. Hospital Manuel
de Abreu. Biopoder. História da Medicina.
Agradecimentos:3

1

Resultado parciais da pesquisa financiada pela FUNCAP/BPI: Biopoder, Saúde Saber médico: O
Hospital Manuel de Abreu e as práticas de cura e controle da tuberculose na Região do Cariri nos anos
de 1970;
2

Universidade Regional do Cariri, email: robertojunior.cda@gmail.com
Universidade Regional do Cariri, email: limailcavitoria@gmail.com
4
Universidade Regional do Cariri, email: egbertomelo13@yahoo.com.br
3

XXI Semana de Iniciação Científica da URCA
05 a 09 de novembro de 2018
Universidade Regional do Cariri

Faz-se mister destacar a importância do apoio da Fundação Cearense de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP.

