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Introdução: Hoje, pode-se afirmar que a hanseníase é uma doença crônica, 

infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. A magnitude e o alto 

poder incapacitante ainda mantêm a doença como um problema de saúde pública [1]. Para ter 

uma ideia melhor disso, no período de 2012 a 2016, foram diagnosticados 151.764 casos 

novos de hanseníase no Brasil, o que equivale a uma taxa média de detecção de 14,97 casos 

novos para cada 100 mil habitantes. A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e a 

porta de entrada no organismo passível de ser infectado são as vias aéreas [2]. Além disso, em 

2016 o estado do Pará apresentou taxa de casos novos de 30,43/100.000 hab. maior que a 

média nacional [3,4]. Ressalta-se que entre as doenças infecciosas, a hanseníase é considerada 

uma das principais causas de incapacidades físicas, em razão do seu potencial de causar lesões 

em nervos periféricos [1], o que gera um grande impacto na vida pessoal, social e profissional 

de inúmeras pessoas, causando também sequelas psicológicas e isolamento social. Com base 

nisso, na segunda edição do Projeto de Extensão financiado pela Proex da UFPA, cujo título é 

“Hanseníase: conhecer para combater” a docente orientadora e os discentes participantes têm 

o papel importante de levar conhecimento à população, seja informando-a da importância em 

procurar precocemente as unidades de saúde, no caso de suspeita dessa doença, também 

esclarecendo sobre sinais, sintomas, formas de contaminação, tratamento, prevenção. Assim, 

as ações de extensão informativas contribuem na redução do estigma e preconceito que essa 

enfermidade milenar ainda carrega nas comunidades, bem como contribui na redução da 

disseminação dessa doença, aumentando a procura de diagnóstico precoce refletindo na 

quebra da cadeia de transmissão. Objetivos: Realizar palestras sobre hanseníase para 

escolares do ensino regular e integral, descrever o perfil demográfico da população incluída 

no estudo, planejar e executar aulas expositivas dialogadas com linguagem acessível, avaliar o 

impacto das atividades no aprendizado dos alunos por meios de formulários. Métodos: O 

trabalho está sendo desenvolvido com palestras ministradas pelos graduandos de medicina, 

bem como a coordenadora do projeto, desde o ano de 2018, tendo como instituições 

participantes a Escola de Aplicação da UFPA, a qual participou somente no ano de 2018, 

Escola Estadual Dr. Ulysses Guimarães, que participou em 2018 e permanece ainda, e o 

Colégio Alfa de Belém, o qual foi acrescentado em 2019. Os critérios de inclusão são: alunos 

no ensino médio, faixa etária entre 15 e 24 anos. Para a execução das atividades, realizou-se 

um treinamento prévio dos palestrantes acadêmicos com a coordenadora tanto em 2018 como 

2019. Antes do desenvolvimento das atividades do projeto nas referidas escolas, aconteceu 

um contato prévio com a direção das instituições por meio de ofício, mas também conversa 

formal sobre a importância do projeto, bem como foi levada uma cópia do mesmo para 

apreciação e aprovação da execução das ações extensionistas. Ademais, esse projeto foi 

aprovado pelo comitê de Ética do Instituto de Ciências da Saúde/UFPA com número do 

parecer 2.765.493 na Plataforma Brasil e CAAE 90013618.7.0000.0018. É fornecido um 

termo de assentimento livre e esclarecido a ser assinado pelos pais, autorizando seus filhos a 

participarem do projeto. O material didático e apresentação em slides, abordam o tema 
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hanseníase e foram preparados baseados nos últimos manuais/portaria de hanseníase do 

ministério da saúde. Nas atividades, primeiro é distribuído um formulário com 10 perguntas 

objetivas sobre a doença para avaliar o conhecimento prévio dos alunos, após isso é 

ministrada a palestra dialogada. Depois, é redistribuído o mesmo formulário para avaliar o 

impacto do que foi ensinado sobre a Hanseníase. Ressalta-se que tanto o formulário como a 

palestra tem o enfoque, principalmente, nos meios de transmissão, sinais de alerta para busca 

do diagnóstico precoce, que há tratamento ofertado gratuitamente pelo SUS, mas também tem 

cura, buscando assim além de esclarecimentos, a redução dos estigmas e preconceitos os quais 

envolvem esta doença. Resultados e Discussão: O trabalho abrangeu aproximadamente 500 

alunos, sendo que na etapa antes da palestra foram 255 do sexo masculino, 241 do sexo 

Feminino e 6 sem identificação do sexo, já na etapa depois das palestras foram 231 do sexo 

Masculino, 249 do sexo Feminino e 13 sem identificação do sexo. As perguntas foram as 

seguintes: 1º “Você já ouviu falar sobre a hanseníase?”, 60,16% disseram que sim, 2º “Quais 

os principais sintomas da hanseníase?” 70,92% acertaram afirmando que são lesões na pele 

com perda de sensibilidade, 3º “É necessário isolar o paciente com hanseníase?”, 42,83% 

acertaram ao afirmar que não, sendo a 2º pergunta mais errada, 4º “Como a hanseníase pode 

ser transmitida?”, 73,11% acertaram ao afirmar que são pelas vias aéreas, 5º “Qual (ais) o(s) 

principal (ais) órgão (s) acometido (s) na hanseníase?”, 74,50% acertaram afirmando que são 

pele e nervos periféricos, 6º “A hanseníase pode ocasionar deformidades pelo corpo?”, 

75,30% acertaram ao afirmar que sim, 7º “A hanseníase tem cura?”, 72,11% acertaram 

afirmar que sim, 8º “Quando a pessoa está em tratamento ela ainda transmite a doença?”, 

apenas 37,25% acertaram ao afirmar que não, sendo a 1º pergunta mais errada, 9º “A 

hanseníase é a mesma doença que a Lepra?”, 54,58% acertaram afirmar que sim, sendo a 2º 

pergunta mais errada, 10º “Se alguém do meu convívio familiar estiver com hanseníase, 

preciso ir ao médico ser examinado?”, 85,46% acertaram afirmar que sim. Por meio dessa 

avaliação prévia, foi possível notar que os alunos já têm uma relativa boa noção sobre o que é 

doença, com ressalva para algumas perguntas como a terceira a qual boa parte ainda acredita 

que deve isolar o paciente com a doença. Além disso, verificou-se que na oitava questão 

vários discentes acham que o paciente em tratamento ainda transmite a Hanseníase, sendo 

errôneo esse pensamento, além de contribuir para alimentar o estigma da doença. Ademais, os 

alunos na nona questão, notou-se que alguns ainda acham que Lepra é diferente de 

Hanseníase, sendo ambas sinônimas, mas o último termo é o mais usado hoje. Após as 

palestras, notou-se que todas as perguntas tiveram um nível de acerto mínimo de 80,32% ao 

máximo de 98,17%, demonstrando que houve um impacto positivo e construtivo no 

questionário. Somado a isso, os jovens afirmaram por meio de conversa informal nas palestras 

terem gostado e aprendido com as atividades realizadas. Conclusão/Considerações Finais: 

Com as atividades deste projeto, têm-se esclarecido diversos assuntos sobre Hanseníase para 

jovens estudantes do ensino médio, o que reflete na diminuição de preconceitos, estigmas e 

desconhecimento de uma doença tão impactante, resultando em pessoas mais atentas e críticas 

sobre o tema. Somado a isso, esse trabalho aprimorou as habilidades criativas, comunicativas 

e profissionais dos acadêmicos, os quais adquiririam uma experiência única para as suas 

formações médicas, solidificando mais ainda os conhecimentos técnicos aprendidos em sala 

de aula. Isso é muito importante, pois hoje é evidente a necessidade de médicos preparados 

para saber orientar e esclarecer a população a respeito de doenças. 

 

Descritores: Hanseníase, Saúde do estudante, Ensino fundamental e médio. 
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