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O que é, o que é? (Gonzaguinha) 

 

Eu fico 

Com a pureza 

Da resposta das crianças 

É a vida, é bonita 

E é bonita... 

 

Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz... 

 

Ah meu Deus! 

Eu sei, eu sei 

Que a vida devia ser 

Bem melhor e será 

Mas isso não impede 

Que eu repita 

É bonita, é bonita 

E é bonita... 

 

E a vida! 

E a vida o que é? 

Diga lá, meu irmão 

Ela é a batida 

De um coração 

Ela é uma doce ilusão 

Hê! Hô!... 

 

E a vida 

Ela é maravilha 

Ou é sofrimento? 

Ela é alegria 

Ou lamento? 

O que é? O que é? 

Meu irmão... 

 

Há quem fale 

Que a vida da gente 

É um nada no mundo 

É uma gota, é um tempo 

Que nem dá um segundo... 

 

Há quem fale 

Que é um divino 

Mistério profundo 

É o sopro do criador 

Numa atitude repleta de amor... 

 

Você diz que é luxo e prazer 

Ele diz que a vida é viver 

Ela diz que melhor é morrer 

Pois amada não é 

E o verbo é sofrer... 

 

Eu só sei que confio na moça 

E na moça eu ponho a força da fé 

Somos nós que fazemos a vida 

Como der, ou puder, ou quiser... 

 

Sempre desejada 

Por mais que esteja errada 

Ninguém quer a morte 

Só saúde e sorte... 

 

E a pergunta roda 

E a cabeça agita 

Eu fico com a pureza 

Da resposta das crianças 

É a vida, é bonita 

E é bonita...

http://letras.terra.com.br/gonzaguinha/
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RESUMO 

 

A hanseníase é uma doença milenar que ainda figura como um problema de saúde pública no 

mundo, principalmente nos países considerados em desenvolvimento. Dentre estes, o Brasil 

ainda apresenta áreas de grande endemicidade. A doença se mantém alta entre os menores de 

15 anos. Nesse grupo, o índice nacional alcança 0,6 a cada 10 mil habitantes e chega a 2 nas 

Regiões Norte e Centro-Oeste. Por isso, o plano do Ministério da Saúde consiste em priorizar 

o combate à doença nas áreas críticas, oferecendo diagnóstico precoce e tratamento oportuno, 

especialmente aos pacientes com menos de 15 anos. Esta pesquisa teve como objetivos: 

identificar o conhecimento dos estudantes de três escolas da educação básica de 

Parnamirim/RN sobre o risco de adoecer em hanseníase; realizar educação em saúde sobre o 

tema para esses estudantes. Estudo do tipo exploratório – descritivo e de natureza 

quantiqualitativa. A coleta dos dados compôs-se de duas etapas: questionário e educação em 

saúde sobre hanseníase. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFRN por meio do Parecer de n.° 204/2009. Os dados quantitativos obtidos foram 

organizados, categorizados, digitados e submetidos ao programa Microsoft Office – Excel 

para análise quantitativa com percentagem simples. Os dados qualitativos foram submetidos à 

análise de conteúdo de acordo com Bardin. Entrevistaram-se 164 alunos da educação básica, 

sendo que a maioria era: do 1º ano do ensino médio, com 11 até 15 anos, do turno vespertino, 

do sexo feminino, de cor da pele branca, residentes no Município de Parnamirim/RN. E, 

ainda, cada estudante convivendo com quatro pessoas, curiosamente não responderam em 

relação à profissão do pai, mas da mãe como dona de casa, e renda familiar de 1 a menos de 4 

salários mínimos. Observaram-se resultados significativos em comparação à realização da 

educação em saúde em hanseníase. Inicialmente, os alunos detinham pouco conhecimento a 

respeito da hanseníase. Posteriormente à educação em saúde, a maioria soube responder sobre 

a doença, a transmissão, a causa, onde procurar ajuda em caso de suspeita de hanseníase e da 

necessidade das pessoas que convivem com o doente de hanseníase também procurarem 

ajuda, além da compreensão de que a doença tem cura ou não. Na análise de conteúdo 

estabeleceram-se os seguintes eixos temáticos: no eixo I, o que não sei sobre hanseníase: cura, 

medo e preconceito. No eixo II, o que sei sobre hanseníase, identificaram-se: cura, efetividade 



 

da educação em saúde e exclusão social no passado. Considera-se o alcance dos objetivos 

propostos ao corresponder à efetividade da educação em saúde em hanseníase na educação 

básica de Parnamirim/RN; enfatiza-se, assim, a importância da apreensão do conhecimento 

dos estudantes das escolas públicas. Espera-se dos mesmos detectar precocemente casos de 

hanseníase em suas comunidades; estimular a adesão ao tratamento o mais rápido possível; 

prevenir incapacidades; minimizar o estigma em torno da doença.  

 

Palavras-Chave: Enfermagem. Hanseníase. Educação em saúde. 
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ABSTRACT 

 

Leprosy is an ancient disease that still stands as a public health problem worldwide, especially 

in the considered developing countries. Of these, Brazil still has large areas of endemicity. 

The disease remains high among those younger than 15 years old. In this group, the national 

index achieves 0.6 every 10 000 inhabitants and reaches 2 in the North and Midwest of Brazil. 

Therefore, the plan of the Ministry of Health is to prioritize the fight against disease in critical 

areas, providing early diagnosis and timely treatment, especially for patients under 15 years 

old. This research aimed to: identify the knowledge of students from three schools of basic 

education in Parnamirim/RN about the risk of getting ill in leprosy; conduct them health 

education on this topic. An exploratory-descriptive study with quantitative and qualitative 

nature. Data collection consists of two steps: questionnaire and health education on leprosy. 

The study was approved by the Research Ethics Committee (REC) of UFRN through the 

opinion nº 204/2009. Quantitative data obtained were organized, categorized, typed and 

submitted to the Microsoft Office - Excel for quantitative analysis with simple percentage. 

Qualitative data were subjected to a content analysis according to Bardin. The sample 

consisted of 164 students of basic education, most of which is: 1st year of high school, from 

11 to 15 years, in the afternoon shift, female gender, skin color white and residents in the 

municipality of Parnamirim/RN. Still, each student living with four people curiously did not 

respond in relation to occupation of the father. But the same answered their mother as a 

housewife and a family income of one to less than four minimum wages. There have been 

significant results compared the performance of health education in leprosy. Initially, students 

possessed little knowledge about leprosy. Subsequent to health education, most knew the 

answer about the disease, transmission, cause, where to get help in case of suspicion of 

leprosy and the need for the people who lives with leprosy patients to also seek for help, the 

understanding about if it is treatable or not. Content analysis has established the following 

themes: axis I, what I do not know about leprosy: cure, fear and prejudice. Axis II, what I 

know about leprosy, we identified: cure, effectiveness of health education and social 

exclusion in the past. It is considered the scope of the proposed objectives by matching the 

effectiveness of health education on leprosy in basic education in Parnamirim/RN; 



 

emphasizes, therefore, the importance of understanding the knowledge of public school 

students. It is expected of them to detect early cases of leprosy in their communities; 

encourage adherence to treatment as quickly as possible; prevent disability; reduce the stigma 

surrounding the disease. 

 

Key-words: Nursing; Leprosy; Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ABORDAGEM DO TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

 

 

A ideia de realização desta pesquisa é fruto de uma caminhada de mais de três anos de 

convívio com minha orientadora, uma apaixonada em defender os segregados da sociedade 

pela hanseníase e pelo estigma que acompanha os portadores dessa doença, e também de 

minha experiência como bolsista de iniciação científica no curso de graduação em 

enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Tive a oportunidade de trabalhar com o tema da hanseníase em um projeto de pesquisa 

enquanto fui bolsista de iniciação científica, e, por isso, venho agora no mestrado continuar a 

desenvolver atividades voltadas a esse tema. 

O projeto de pesquisa que desenvolvi na graduação intitulava-se: “Hanseníase: 

enfocando o auto cuidado a usuários do Hospital Giselda Trigueiro – Rio Grande do Norte”. 

Esse estudo objetivava capacitar o doente de hanseníase do Hospital Giselda Trigueiro (HGT) 

no Rio Grande do Norte (RN) sobre o autocuidado em hanseníase.  

Ao final da realização da pesquisa, foi possível concluir que atividades como as 

oficinas de educação em saúde são de extrema relevância na prevenção de incapacidades 

físicas na hanseníase através do autocuidado, uma vez que capacitam os portadores da doença 

para tais ações de prevenção, bem como consolidam o conhecimento científico na prática. 

Desta vez, na presente pesquisa, o foco não é o autocuidado em hanseníase, e sim a 

educação em saúde em hanseníase, o que amplia a discussão a respeito da doença. O público 

alvo não é formado pelos portadores de hanseníase, e sim por estudantes da educação básica, 

o que muda o foco da ação do nível hospitalar para o nível comunitário, do sujeito para a 

coletividade. 

Essa mudança está de acordo com o paradigma da produção social da saúde, uma vez 

que, para este, a educação em saúde em hanseníase refletirá na qualidade de vida da 

população envolvida na presente pesquisa, e, consequentemente, na saúde dessas pessoas, 

pois, segundo Mendes (1996), a saúde é resultado de um processo de produção social que 

expressa a qualidade de vida de uma população, entendendo-se qualidade de vida como uma 

condição de existência dos homens no seu viver cotidiano. 
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Dessa maneira, faz-se necessário conceituar hanseníase e educação em saúde neste 

primeiro momento, para que o leitor possa compreender facilmente os objetivos desta 

pesquisa. 

A começar pelo o que se sabe sobre hanseníase. A definição de Goulart (2005) nos diz 

que as doenças infectocontagiosas há muitos anos estabelecem no cenário mundial o incentivo 

à ciência e à busca por novos parâmetros de tratamentos. Assim, de acordo com o autor, a 

hanseníase também se encaixa no rol dessas patologias transmissíveis e possui referências 

milenares.  

Para Amaral e Lana (2008) e Vieira et al. (2008), a hanseníase é uma doença 

infectocontagiosa de evolução lenta causada pelo Mycobacterium leprae (também conhecido 

pelo nome de bacilo de Hansen, em homenagem ao cientista norueguês Gerard Amauer 

Hansen, descobridor do bacilo), a qual se manifesta principalmente por meio de sinais e 

sintomas dermatoneurológicos, pois esse bacilo é um parasita intracelular obrigatório que tem 

afinidade por células cutâneas e pelos nervos periféricos. 

De acordo com Pontes et al. (2008), a transmissão da doença ocorre de forma direta, 

por via respiratória, e o seu principal meio é, provavelmente, pela propagação de aerossol de 

secreções nasais e de gotículas do trato respiratório de pacientes não tratados, embora também 

possa ocorrer pelo contato com a pele não íntegra. Desse modo, a cavidade nasal seria a porta 

de entrada e de saída do bacilo. 

Assim é notável que a doença, atualmente, ainda represente um risco para a exclusão 

social dos indivíduos que são ou que foram portadores, estando os mesmos submetidos ao 

marcante estigma que a acompanhou e ainda a acompanha em toda a sociedade, além do 

convívio com as incapacidades físicas e psicológicas que a hanseníase pode acarretar, se não 

tratada oportunamente. 

Não obstante o peso do estigma decorrente das incapacidades físicas que o portador de 

hanseníase carrega, Brasil (1989) e Ornellas (1997) destacam que, antes de receber a 

denominação de hanseníase, a doença teve vários outros nomes, e, dentre eles, há aquele que é 

considerado como o mais conhecido pela sociedade, lepra. 

Corroborando com esses autores, Miranda (1999) relata que se credita a essa 

denominação uma construção e desconstrução de identidade do portador da hanseníase, ao 

conferir-se ao sujeito portador da doença a imagem de um ser impuro, objeto da lepra, 

pecador e merecedor de humilhação, mutilação e de exclusão social. Assim, essa imagem foi 

difundida ao longo dos séculos de geração para geração, em todas as culturas e sociedades ao 

redor do planeta, marcando severamente na história da humanidade sua condição escatalógica. 
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Entretanto, após a mudança no Brasil do termo “lepra” para “hanseníase” e da 

descoberta do tratamento adequado para a doença, através da poliquimioterapia (PQT), muitas 

outras formas de tratar a doença foram adotadas. 

Um estudo realizado por Moreno, Enders e Simpson (2008) comprovou que houve 

uma minimização do estigma e das deformidades que acompanhavam os portadores da 

hanseníase, principalmente quando as equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) eram 

treinadas quanto às incapacidades, por exemplo. 

Esse estudo foi denominado “Avaliação das capacitações de Hanseníase: opinião de 

médicos e enfermeiros das equipes de saúde da família”, e objetivou avaliar os treinamentos 

em hanseníase a partir da opinião de médicos e enfermeiros das equipes de saúde da família. 

Os resultados desse estudo mostraram que os profissionais avaliaram os treinamentos 

positivamente quanto à sua implementação e ao objetivo de capacitá-los para a detecção da 

doença. Concluiu-se, com a realização do referido estudo, que os treinamentos em hanseníase 

precisam ser continuados (MORENO; ENDERS; SIMPSON, 2008). 

Apesar de todas essas mudanças que ocorreram nas últimas décadas, a hanseníase 

continua figurando como um sério problema de saúde pública em vários países do mundo, 

inclusive no Brasil. E tem acometido uma grande parcela de pessoas na faixa etária de até 15 

anos de idade, o que destaca a importância de atividades de educação em saúde que 

contemplem essa parcela da população. 

Após essas considerações iniciais a respeito da hanseníase, serão tecidos alguns pontos 

que dizem respeito à educação em saúde para situar o leitor, muito embora haja um 

detalhamento maior na revisão de literatura. 

O que se sabe sobre educação em saúde: O termo é definido por Barroso et al. (2003) 

como um processo de capacitação das pessoas que é proporcionado por uma abordagem 

socioeducativa que assegura conhecimento, habilidades e formação da consciência crítica para 

a tomada de uma decisão pessoal com responsabilidade social, incluindo políticas públicas e 

reorganização de serviços.   

Faz-se necessária, então, a realização de atividades de educação em saúde, 

especialmente para jovens de até 15 anos de idade, para que sejam divulgadas informações a 

respeito da doença, uma vez que a detecção de casos nessa faixa etária tem relação com 

doença recente e focos de transmissão ativos, e seu acompanhamento epidemiológico é 

relevante para o controle da hanseníase (BARROSO et al., 2003). 

Concordando com essa ideia, Kelly-Santos et al. (2009) entendem que a educação em 

saúde em hanseníase deve ser realizada objetivando reduzir a carga do estigma que, por 
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herança, a acompanha, a fim de facilitar a detecção precoce de casos novos da doença através 

da identificação dos sinais e sintomas como um meio para quebrar a cadeia de transmissão da 

mesma. 

Dessa maneira, a realização da presente pesquisa tem o enfoque na educação em saúde 

em hanseníase para estudantes da educação básica do Município de Parnamirim/RN, através 

da utilização de estratégias e recursos pedagógicos que garantam a segurança dos estudantes, 

para que os mesmos tenham a oportunidade de apreender o conhecimento acerca da doença 

sem medos, preconceitos ou estigmas. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Considerando o conhecimento gerado a partir da realização desta pesquisa e que a 

mesma apresenta relevância científica, na medida em que realiza atividades de educação em 

saúde para jovens de até 15 anos de idade, o que está em consonância com o novo paradigma 

da produção social da saúde e com as atuais diretrizes do Ministério da Saúde para a 

hanseníase; e o impacto social que ela gera, na medida em que capacita os estudantes das três 

escolas da educação básica de Parnamirim/RN para serem sujeitos ativos na transformação da 

realidade por eles vivenciadas em suas escolas e comunidade e como disseminadores para 

amigos e familiares do conhecimento a respeito da hanseníase, postula-se a presente proposta. 

É importante ressaltar, ainda, que este estudo originou-se de uma pesquisa/projeto 

guarda-chuva que está sendo desenvolvida no Município de Parnamirim/RN, a qual é 

intitulada: “Fatores de risco e inclusão social de portadores com hanseníase, tuberculose e 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) – uma avaliação de fatores psicossociais”, 

vinculada ao Grupo de Pesquisa “Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em 

saúde mental e saúde coletiva”, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PGENF) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O projeto guarda-chuva é uma pesquisa ampla que visa explorar os fatores de risco e 

inclusão social de portadores com hanseníase, tuberculose e AIDS que influenciam na 

inclusão social desses indivíduos, a partir de uma avaliação que salienta os fatores 

psicossociais dos mesmos. 

Outros estudos anteriores desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa “Ações promocionais 

e de atenção a grupos humanos em saúde mental e saúde coletiva” também foram importantes 

para a construção da presente proposta, e eles são apresentados no quadro abaixo: 
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Quadro 1. Estudos previamente desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa que subsidiaram a construção da proposta 

desta pesquisa. Fonte: Arquivos do grupo 

TÍTULO ANO 
AGÊNCIA / 

FOMETO 
RESULTADOS/CONCLUSÕES 

Fatores que interferem nas 

ações do programa de controle 

de hanseníase em municípios 

do Estado do Rio Grande do 

Norte  

2005 

Leprosy Relief 

Association 

(LRA) 

Os resultados indicam que os profissionais 

avaliaram os treinamentos positivamente 

quanto à sua implementação e ao objetivo de 

capacitá-los para a detecção da doença. 

Conclui-se que os treinamentos precisam ser 

continuados e lançam-se algumas reflexões 

para os próximos. 

Avaliação do impacto do 

treinamento em clínica de 

Hanseníase do Estado do Rio 

Grande do Norte para o PSF e 

sua contribuição para a 

eliminação e pós-eliminação 

da doença 

2006 

Conselho 

Nacional de 

Desenvolvimento 

Científico e 

Tecnológico 

(CNPq) 

Os profissionais avaliaram os treinamentos 

positivamente quanto à sua implementação e 

ao objetivo de capacitá-los para a detecção da 

doença. Concluiu-se, com a realização do 

referido estudo que os treinamentos em 

hanseníase precisam ser continuados. 

 

Hanseníase: enfocando o auto-

cuidado a usuários do Hospital 

Giselda Trigueiro-Rio Grande 

do Norte 

 

2008 

Programa 

Institucional de 

Bolsas de 

Iniciação 

Científica 

(PIBIC) 

Atividades como as oficinas de educação em 

saúde são de extrema relevância na prevenção 

de incapacidades físicas na hanseníase através 

do autocuidado, uma vez que capacitam os 

portadores da doença para tais ações de 

prevenção, bem como consolidam o 

conhecimento científico na prática. 

Informações acerca da 

Hanseníase aos escolares do 

ensino fundamental nas 

escolas do bairro de Passagem 

de Areia, em Parnamirim/RN 

2009 

Pró – Reitoria de 

Extensão 

(PROEx). 

 

Verificou-se no pré-teste que a Hanseníase 

ainda é pouco conhecida pelos escolares. 

Após ações de educação em saúde, 

observaram-se: mudança significativa nos 

resultados; confirmação da eficácia e 

eficiência das palestras; importância da 

enfermagem; informações para a família e a 

comunidade; prevenção; quebra da cadeia 

epidemiológica da Hanseníase. 

 

 Trajetória de vida de ex-

portadores de hanseníase com 

histórico asilar  

 

2010 - 

Percebeu-se que a prática do confinamento 

compulsório dos enfermos em instituições 

asilares concomitante à imagem mítica do 

leproso como ser repulsivo e deformado 

contribuíram para solidificação histórica do 

estigma em torno da doença e do doente, 

despertando na sociedade e na família atitudes 

e sentimentos de exclusão, preconceito e 

medo. 
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1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

A partir da vivência de educação em saúde em hanseníase da mestranda e de sua 

orientadora, já referida na abordagem do tema e problematização, da justificativa para a 

realização deste estudo e do atual contexto da hanseníase no Brasil, e, especialmente na 

Região Nordeste, indagou-se: qual o conhecimento dos estudantes de três escolas básicas de 

Parnamirim/RN sobre a hanseníase? 

 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Identificar o conhecimento dos estudantes de três escolas da educação básica de 

Parnamirim/RN sobre a hanseníase. 

 

 Realizar educação em saúde em hanseníase para os estudantes de três escolas da 

educação básica de Parnamirim/RN. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

Neste capítulo é abordada a literatura pertinente que permeia e subsidia o 

desenvolvimento do presente estudo. A princípio, discute-se a hanseníase englobando-a em 

três diferentes aspectos: resgate histórico da hanseníase; aspectos clínicos da hanseníase; 

aspectos epidemiológicos da hanseníase. Posteriormente, são abordados os seguintes tópicos: 

estigma, preconceito e exclusão social; modelos de atenção à saúde e o Sistema Único de 

Saúde; a educação básica no Brasil; educação em saúde X educação popular: uma articulação 

possível. 

 

2.1 A LEPRA NO PASSADO E A HANSENÍASE NA CONTEMPORANEIDADE 

2.1.1 Resgate histórico da hanseníase   

A lepra recebeu, respeitada a sua historicidade no tempo e no espaço, de acordo com 

Brasil (1989) e Ornellas (1997), várias denominações, tais como: Morbus Phenicius, 

Elefantíaisis Graecorum, Tsaraath, morfeia e mal de Lázaro. Os autores destacam, ainda, que 

a hanseníase é mencionada em textos bíblicos e era relacionada às impurezas e ao castigo 

divino, o que contribuiu para o aumento do preconceito e de problemas psicossociais que 

envolviam o portador da doença. 

Para Claro (1995), os registros mais remotos a respeito da hanseníase provêm da Índia 

e foram encontrados no Susruth Samhita (um dos primeiros livros sagrados indianos), que 

data de cerca de 600 a.C., contendo descrições de sinais, sintomas e formas da doença, que 

provavelmente se estendeu à China e de lá ao Japão. 

Para a autora, acredita-se que a doença foi levada para a Europa cerca de 400 anos a.C. 

por soldados dos conquistadores persas Darius e Xerxes ou por tropas de Alexandre, O 

Grande, retornando das guerras gregas de conquistas na Ásia (CLARO, 1995). 

Miranda (1999), em sua tese de doutorado, apresenta que os portadores de hanseníase 

carregam consigo a ideia da doença como uma praga e que a exclusão dos mesmos da 

sociedade é definida por aspectos físicos, de hetero-reconhecimento e psicológicos-afetivos, o 



24 

 

que atinge três dimensões de sua identidade: imagem corporal, desvalorização social e 

autorreconhecimento. 

A autora destaca que o impacto causado por essas dimensões leva a pessoa a uma 

“crise de identidade”, e que, consequentemente, as estratégias defensivas para a reelaboração 

de sua identidade são as seguintes: morte simbólica, construção de uma identidade visível 

para o outro e construção de uma identidade invisível (MIRANDA, 1999). 

No quadro abaixo se tem algumas datas importantes da história da hanseníase, as quais 

são citadas por Mary Clay (1909) e Carvalho (2004) e mostram como os Concílios e a Igreja 

interferiram na história da doença, revelando que a Igreja esteve sempre presente nas decisões 

que acabaram por contribuir na exclusão social dos portadores de hanseníase, desde os tempos 

mais remotos, tendo participado, ainda, ativamente na ideia da concepção do pecado 

associado ao fato de o indivíduo ser portador de hanseníase, o que contribuiu para o 

isolamento compulsório, bem como com o confiscamento dos bens dos portadores de 

hanseníase, deixando-os à mercê da mendicância. 

 

Quadro 2: Resgate histórico da hanseníase do ponto de vista dos documentos papais. Fonte: Mary Clay, 1909; 

Carvalho, 2004 

DETERMINADOR ANO DETERMINAÇÃO 

Concílio de Orléans 549 d.C. 

Foi o primeiro concílio que tratou dos leprosos. Adotou as 

primeiras medidas “oficiais” preconizadas pela Igreja para controle 

da doença, destacando-se a de que os “leprosos” deveriam ser 

isolados e seu sustento ficaria a cargo das paróquias. 

Concílio de Lyon 583 d.C. 
Recomendou maior rigor no isolamento dos “leprosos”. O 

“acesso” destes à Igreja era limitado. 

Papa Gregório II 726 d.C. 
Concedeu permissão aos “leprosos” para comungar. Até então a 

Eucaristia era negada a estes. 

Concílio de Worms 868 d.C. 
Reafirma a permissão aos “leprosos” para comungar, pois esta não 

estava sendo cumprida, até então. 

Papa Estevão VIII 940 d.C. 
Confirmou a lei que proibia aos filhos dos leprosos o acesso à 

herança após o confinamento do pai em Leprosário. 

Papa Eugênio III 1145 d.C. 
Permite que os “leprosos” mortos fossem enterrados em cemitérios 

dos “sadios”. 

 

Mary Clay (1909) e Carvalho (2004) acrescentam que os leprosos não tinham o direito 

à propriedade, que seus bens eram confiscados pela Igreja e que no país de Gales e na Escócia 

a mulher leprosa era impedida de engravidar, sob pena de ir para a fogueira com o filho 

nascido nos braços. 

Béniac, ao falar do medo da lepra no livro “As doenças tem história”, de 1985, afirma 

que no século XII a figura tradicional de um leproso era a de uma pessoa coberta por uma 
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roupa comprida, usando luvas e muitas vezes com um grande chapéu, que dissimulavam a 

maior parte das deformidades e supostamente defendiam o público da contaminação. 

Segundo o autor, naquela época, o doente fazia-se anunciar por meio de uma matraca a 

fim de que as pessoas sadias se afastassem imediatamente do mesmo, para que estas não 

corressem riscos de contrair a doença, além de usar um saco para mendigar (BÉNIAC, 1985). 

O autor ainda relata que a lepra conferia às suas vítimas um estatuto jurídico especial, 

o qual também data do século XII, e que, de acordo com este, depois do nome da pessoa 

deveria ser mencionada a palavra “leproso”, assim como “padre”, “cavaleiro” ou “donzel”, e 

que em alguns textos do início do século XIV era revelada uma crença popular na 

hereditariedade da lepra, crença esta que também era compartilhada pelos sábios, que 

defendiam a ideia de que a doença era simultaneamente hereditária e contagiosa (BÉNIAC, 

1985). 

De acordo com Carvalho (2004) e Ducatti (2009), entre os séculos XII e XV foram 

registradas as maiores barbáries aos leprosos e que contribuíram para isso o desconhecimento 

acerca das causas da doença, assim como o rótulo de punição divina que era atribuído ao 

indivíduo portador da mesma. 

Tem-se alguns exemplos dessas barbáries. Em 1253 todos os internos do Leprosário 

São Lázaro, de Jerusalém, foram mortos pelos sarracenos. Entre 1231-1322, os leprosos 

foram acusados de terem envenenado os poços, e o rei da França apreendeu os bens dos 

Leprosários. Em 1321, Filipe V (1316-1322), o Longo, condenou à fogueira milhares de 

leprosos sob a acusação de que eles teriam envenenado as fontes de água. Eduardo I (1239-

1307), em 1272, também condenou os leprosos à morte, sendo estes enterrados vivos após 

assistirem à sua própria missa de réquiem (CARVALHO, 2004; DUCATTI, 2009). 

Ainda, no século XV, Béniac (1985) enfatiza que foi introduzida mediante uma 

cerimônia a separação do leproso do resto da sociedade. O ritual consistia na dramatização da 

morte do mesmo, após ter sido reconhecido como tal. O leproso era levado à igreja em 

procissão e era acompanhado de cantos fúnebres para assistir a uma missa celebrada em latim, 

sob um cadafalso. 

Na saída da igreja ou ao chegarem ao leprosário, o padre pegava um punhado de terra 

do cemitério e punha-a na testa do doente, dizendo: “Meu amigo, é sinal de que está morto 

para o mundo e por isso tem paciência e louva em tudo a Deus”. Nesse momento, liam-se as 

proibições no que dizia respeito aos espaços de circulação, dentre eles, os moinhos, e em 
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seguida acontecia a entrega e benção das luvas, da matraca e da caixa de esmolas (BÉNIAC, 

1985). 

É interessante observar que esse processo de separação do portador de hanseníase da 

sociedade ocorreu ao longo dos anos, tendo destaque a partir do século XII, e que, ainda hoje, 

a ideia de indivíduo impuro está presente no imaginário e nas atitudes das pessoas. Ou seja, 

no século XXI, 900 anos depois do início desse processo, ainda é difícil mudar a concepção 

que as pessoas têm a respeito da hanseníase e de seus portadores. Isso mostra a importância da 

realização desta pesquisa, na medida em que ela divulga as informações sobre a hanseníase, 

contribuindo para um maior esclarecimento da população nela envolvida a respeito da doença, 

bem como minimiza o estigma e preconceito em torno da mesma. 

Para Claro (1995), a partir do século XV a hanseníase foi introduzida na América, 

provavelmente trazida pelos colonizadores espanhóis e portugueses, quando a incidência da 

doença já estava em declínio na maior parte dos países europeus. 

Esclarece-se que não há notícias de que a hanseníase tenha existido entre os indígenas 

no Brasil antes da colonização. Os primeiros casos de hanseníase no Brasil foram notificados 

em 1600, na cidade do Rio de Janeiro, depois nos Estados da Bahia e Pará. Em 1640, a alta 

endemicidade na Região Norte do país levou as autoridades a justificarem tal localização 

devido ao clima tropical (BRASIL, 1989; ORNELLAS, 1997). 

Entretanto, sabe-se que em países de clima frio também ocorreram endemias, 

devendo-se estabelecer uma relação direta da doença não com o clima, mas sim com a 

situação socioeconômica da população (BRASIL, 1989). 

Maciel e Opromolla (2007) relatam que, em 1866, o pesquisador norueguês Gerhard 

Armauer Hansen (1841-1912) descreveu a presença de corpos em forma de bastonete como a 

possível causa da hanseníase. Seu livro foi considerado pelo patologista Rudolph Virchow 

(tido como o pai da patologia moderna e da medicina social) como o primeiro 

“verdadeiramente científico” na análise da doença. 

Em 1873, Hansen descobriu o agente causador da hanseníase, o Mycobacterium 

leprae, dez anos antes da descoberta do bacilo da tuberculose. O Mycobacterium leprae 

também ficou conhecido pelo nome de bacilo de Hansen, e a doença futuramente ficou 

conhecida no Brasil como hanseníase, em homenagem ao seu descobridor (MACIEL; 

OPROMOLLA, 2007). 

Junqueira e Oliveira (2002) relatam que, nessa época, em relação à profilaxia da 

doença, Gerhard Armauer Hansen defendia a ideia de que o isolamento era o melhor meio de 

impedir a propagação da mesma em todos os países onde ela formasse foco. 
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Para Marzliak et al. (2008), com o crescimento da endemia da hanseníase no Brasil, 

observa-se no século XVIII a adoção de medidas por parte das autoridades, surgindo as 

sociedades Protetoras dos Lázaros, destacando-se a Santa Casa de Misericórdia pelo papel 

exercido junto aos doentes. Nessa mesma época, surge um tipo de pensão para aqueles com 

diagnóstico de hanseníase, instituindo o isolamento do doente em sua casa, tendo como 

objetivo deixá-lo longe da sociedade. Os autores acrescentam ainda, que, no início do século 

XIX, as pessoas doentes eram discriminadas, perseguidas e isoladas. 

Sabe-se que, de um lado, a lepra foi uma preocupação e controlada por parte da Igreja 

através de Concílios específicos. Do outro, a ciência, a partir das Conferências Internacionais 

de Leprologia (CIL), assumem o poder de controlar a doença na sociedade.  

Dessa maneira, Santos (2006) relata que ocorreu em Berlim a 1ª Conferência 

Internacional de Leprologia em outubro de 1897; esta foi considerada o marco moderno do 

modelo isolacionista. Confirmaram-se o bacilo de Hansen como agente etiológico da “lepra” 

em detrimento da transmissão hereditária e a recomendação da prevenção através de 

notificação obrigatória, vigilância e isolamento compulsório dos doentes. 

Assim, é possível perceber que o poder de determinação sobre o manejo da hanseníase 

só mudou de entidade, antes dominado pela Igreja, agora pela ciência por meio das 

Conferências Internacionais de Leprologia, mas que o enfoque dado à doença continuou o 

mesmo, reforçando a ideia do isolamento compulsório dos doentes. 

Doze anos depois, em agosto de 1909, de acordo com Maciel (2007), aconteceu a 2ª 

Conferência Internacional de Lepra, na cidade de Bergen, na Noruega, presidida por Gerhard 

Armauer Hansen, ratificando o isolamento como medida que dera resultados “animadores e 

positivos” em vários locais do mundo. 

Segundo Maciel (2007), nessa Conferência foram apresentadas algumas estatísticas 

fortalecedoras desse ponto de vista, com a maioria dos presentes concordando com o método 

a ser indicado e utilizado para o tratamento da lepra. 

A 3ª Conferência Internacional de Lepra foi sediada em Estrasburgo, França, e ocorreu 

em 1923, com “um movimento para uma profilaxia menos rigorosa, menos administrativa e 

mais impregnada de espírito médico”, influenciada pelo discurso e prática franceses, relata 

Maciel (2007). 

Os conferencistas reconheceram que, onde a lepra não fosse endêmica, o isolamento 

sob o modelo norueguês não era fundamental, tanto em hospital quanto no domicílio. Em 

regiões de endemia, o isolamento continuava a ser fortemente recomendado, desde que feito 

de uma “maneira humanitária” e mantivesse, se possível, o doente próximo de sua família, 
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para evitar a quebra de laços afetivos, o que poderia contribuir para o seu restabelecimento 

(MACIEL, 2007). 

Maciel (2007) ressalta ainda que, na 3ª conferência, destacou-se pela primeira vez o 

papel da Educação Sanitária na profilaxia da lepra e no esclarecimento da população leiga, 

assim como se chamou a atenção para a necessidade de os médicos educarem a população 

sobre os aspectos referentes à transmissão da doença e suas diferentes formas de contágio. 

Essa conferência reforçou ainda a questão da transmissibilidade por agente infeccioso, 

combatendo a ideia da hereditariedade, bastante comum entre os leigos e aqui relatada.  

É possível perceber com esse relato de Maciel (2007) que aquilo que foi proposto 

como objetivo desta pesquisa é algo que foi preconizado na 3ª CIL há 88 anos, ou seja, há 

quase um século tenta-se realizar educação em saúde em hanseníase. Isso reforça o quanto é 

difícil ainda nos dias atuais mudar o foco que é dado às doenças, pois ainda persiste o modelo 

hospitalocêntrico, centrado na doença, em detrimento do modelo da vigilância sanitária, 

centrado na pessoa, na prevenção, na vigilância, na educação em saúde. É necessário que seja 

demonstrada a efetividade da educação em saúde em hanseníase e que políticas públicas 

sejam desenvolvidas pelo governo a fim de incentivar a disseminação dessa ação para a 

comunidade em geral, e em especial para as escolas, espaço onde se encontram os jovens, 

cabeças pensantes do futuro, responsáveis pela multiplicação do conhecimento a respeito da 

hanseníase.  

Dando continuidade às Conferências, Ducatti (2009) reforça que, em 1931, em uma 

Conferência Internacional de Leprologia em Manila, já não havia unanimidade quanto ao 

modelo isolacionista. Nesse mesmo ano foi fundada a International Leprosy Association 

(ILA), entidade responsável pela 4ª Conferencia Internacional de Lepra, ocorrida no Cairo em 

1938, a qual ratificou as três anteriores, embora tenha atenuado o rigor das internações, com o 

isolamento de forma “mais humana, científica e racional”. Nesse momento, havia duas 

correntes de profilaxia: uma preconizava o tratamento ambulatorial em dispensários e outra os 

julgava temerários, recomendando o isolamento de maneira humanizada. 

A 5º Conferência Internacional de Lepra ocorreu em 1948, em Havana, com o status 

de primeiro congresso desenvolvido nas Américas. Cerca de 230 leprologistas de 36 países e 

diversos continentes fizeram deste o evento de maior abrangência até então e também o mais 

democrático dos realizados, com perspectiva de cooperação internacional, especialmente pela 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, e da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em 1948. As discussões foram organizadas em torno dos temas: terapêutica, 

investigação, clínica e classificação, epidemiologia e assistência social. No campo da 
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Assistência Social destacou-se o papel das entidades de apoio, mas ratificando o papel 

supremo do Estado além dessas organizações (MACIEL, 2007). 

Segundo Maciel (2007) e Ducatti (2009), pela primeira vez chamou-se a atenção para 

o caráter estigmatizante dos termos “lepra” e “leproso”, e para a necessidade de afastar a 

doença e seu portador da imagem de castigo divino ou perigo social. Os termos ideais seriam 

“doença da lepra” e “pessoa doente de lepra”, através da Educação Sanitária. O isolamento foi 

recomendado somente para casos infectantes. 

Em 1953, ocorreu o 6º Congresso Internacional de Lepra, em Madri. O Comitê de 

Epidemiologia e Profilaxia assinalou o isolamento somente “de maneira seletiva, nos casos 

contagiosos, apenas o tempo necessário para a regressão clínica do quadro, após o que o 

paciente deveria ser tratado no dispensário (ambulatorialmente), onde receberia a medicação” 

(MACIEL, 2007; DUCATTI, 2009). 

As campanhas profiláticas deveriam abordar aspectos de educação e propaganda 

sanitária, proteção e controle dos comunicantes, tratamento ambulatorial, investigações 

científicas e assistência social, medidas superiores à segregação e que, somente após 

executadas, dever-se-ia isolar os pacientes contagiosos, “pelo tempo suficiente para a 

regressão dos sintomas clínicos” (MACIEL, 2007). 

Em 1958, foi realizado no Japão o 7º Congresso Internacional de Lepra, o qual foi 

presidido pelo Dr. Kensuke Mitsuda. Esse congresso contou com a participação de cerca de 

40 países, e nele foi discutida a seguinte questão básica: o tratamento químico deveria ser 

realizado fora dos leprosários, e deveria ser inserido nos serviços gerais de saúde pública, uma 

vez que se considerava que os leprosários não cumpriam mais o seu papel principal, que era o 

de “isolar para defender os sãos”. Assim, o isolamento foi considerado epidemiologicamente 

ineficaz e o tratamento quimioterápico foi considerado como medida que deveria ser 

extensiva aos doentes nos órgãos centrais de saúde pública (MACIEL, 2007).  

Entretanto, até os anos de 1970, o controle da hanseníase no Brasil ainda era feito por 

meio do isolamento das pessoas nos hospitais-colônias, o chamado isolamento compulsório, o 

qual era determinado pelas autoridades federais e fazia parte da política sanitária, vetando os 

direitos humanos das pessoas atingidas por essa doença, pois os mesmos eram afastados dos 

seus familiares, dos amigos, do seu trabalho, da sua comunidade. Assim, milhares de famílias 

foram destruídas, filhos foram separados dos pais vivos e muitas casas foram incendiadas. Em 

muitos casos, os pais não queriam mais ver os seus filhos, rejeitando-os (BRASIL, 2008a). 

 Segundo Ornellas (1997) e Cavaliere e Grynszpan (2008), a partir da década de 80 o 

tratamento da hanseníase passou a ser ambulatorial, a internação foi reduzida, o isolamento 
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deixou de ser compulsório e a estratégia de combate à doença começou a focalizar o 

diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Entretanto, algumas instituições remanescentes 

da política de isolamento, apesar de não serem mais colônias, foram mantidas e utilizadas 

para abrigo de ex-pacientes e suas famílias, muitos sem casas e sem condições de trabalho. 

Ainda a partir dessa mesma década, dois fatos significativos modificaram a posição da 

hanseníase no Brasil, o que extinguiu o isolamento compulsório como modo de “tratamento” 

da doença. O primeiro dizia respeito ao uso da poliquimioterapia (PQT), que foi aconselhado 

para todas as pessoas portadoras de hanseníase no mundo, pois associa a rifampicina, a 

clofazimina e a dapsona, as quais, combinadas, apresentam melhor resultado, maior rapidez e 

menor risco de resistência da bactéria à associação dos medicamentos (BRASIL, 2008a; 

JUNQUEIRA; OLIVEIRA, 2002). 

A adoção da PQT oferece vantagens que vão desde a redução do tempo de tratamento 

até a cura da doença, se utilizada de forma correta, e com o uso da PQT o conceito de cura 

passa a ser adotado pela maioria dos países (BRASIL, 2008a; JUNQUEIRA; OLIVEIRA, 

2002). 

Ornellas (1997) acrescenta que, antes do advento da PQT e da consequente cura da 

doença, pensou-se na tentativa de diminuição do estigma, preconceito e exclusão social que 

têm acompanhado a hanseníase desde os tempos bíblicos. Por isso, no Brasil, o nome “lepra” 

foi substituído por “hanseníase” na década de 70, e isso teve embasamento legal com a Lei nº. 

9010, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 30 de março de 1995 (MORHAN, 

2011). 

O segundo fato significativo refere-se à criação do Programa de Controle da 

Hanseníase (PCH), o qual realiza, dentre outras atividades, campanhas de divulgação na mídia 

televisiva e radiofônica de informações acerca da hanseníase, com o objetivo de proporcionar 

à população um maior nível de conhecimento a respeito da doença (KELLY-SANTOS et al., 

2009). 

Em 2007, o Governo Federal do Brasil sancionou a Medida Provisória nº. 373/07, 

convertida logo depois na Lei nº 11.520/2007, a qual garantiu o direito às pessoas atingidas 

pela hanseníase e submetidas ao isolamento e à internação compulsórios em hospitais-

colônias uma pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível, fornecida pelo governo 

(BRASIL, 2008a). 

O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) 

(2008) ressalta que esse benefício é destinado somente às pessoas atingidas pela hanseníase e 

que foram submetidas ao isolamento e à internação compulsórios em hospitais-colônias até o 



31 

 

dia 31 de dezembro de 1986, que o Brasil já teve cerca de 900 processos deferidos e que o 

valor a ser pago mensalmente a cada pessoa é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por 

mês. 

 Após esse breve resgate histórico da hanseníase, é possível perceber que sua 

simbolização é demonstrada na retrospectiva histórica da doença e do doente, e que as 

transformações sociais em cada momento histórico apresentam avanços e retrocessos nesta 

simbolização (MIRANDA; MACIEL, 2003).  

 

2.1.2 Aspectos clínicos da hanseníase 

 Amaral e Lana (2008) e Vieira et al. (2008), ao falarem da hanseníase destacam o fato 

de ela ser uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae (também 

conhecido pelo nome de bacilo de Hansen), de evolução lenta e que se manifesta 

principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos, uma vez que esse bacilo é 

um parasita intracelular obrigatório que tem afinidade por células cutâneas e pelos nervos 

periféricos. 

Pontes et al. (2008) discorrem sobre o modo de transmissão da doença e relatam que 

este ocorre de forma direta, por via respiratória, e o seu principal meio é, provavelmente, pela 

propagação de aerossol de secreções nasais e de gotículas do trato respiratório de pacientes 

não tratados, embora também possa ocorrer pelo contato com a pele não íntegra, que a 

transmissão ocorre principalmente pela inalação e que a cavidade nasal seria a porta de 

entrada e de saída do bacilo. 

Silva Junior et al. (2008) e Brasil (2009a) salientam que a principal forma de contágio 

da hanseníase é a inter-humana, embora tenham sido identificados animais naturalmente 

infectados, como o tatu, o macaco mangabei e o chimpanzé. 

Alencar et al. (2008) destacam que um dos indicadores epidemiológicos mais 

importantes em termos da sinalização da dinâmica de transmissão recente é a ocorrência de 

casos de hanseníase em menores de 15 anos de idade, e que esse indicador sinaliza para a 

existência de fontes humanas ativas de infecção. 

A convivência com doentes multibacilares propicia a transmissão do bacilo, 

especialmente em ambientes que concentram elevado número de pessoas, e pessoas que se 

encontram em condições socioeconômicas desfavoráveis, segundo Dessunti et al. (2008).  

Para Silva et al. (2008), na maioria das regiões do mundo a incidência da hanseníase é 

maior nos homens do que nas mulheres. 
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 Em relação à faixa etária mais acometida pela doença, Pavani et al. (2008) dizem que 

aquela compreendida entre 15 e 50 anos de idade é a que representa a faixa etária de maior 

prevalência da doença, por um total de 60% a 96% dos casos encontrados estarem 

concentrados nesse intervalo de idade. 

 De acordo com Vieira et al. (2008), o bacilo Micobacterium leprae tem a capacidade 

de infectar um grande número de pessoas, mas somente 10% dos indivíduos que vivem em 

situações de alta prevalência da doença adoecem. Santos et al. (2007) dizem que, apesar de 

grande parte da população ser resistente à doença, pode-se garantir que ela encontra-se em 

expansão quando muitas pessoas são atingidas, em especial as crianças, e quando aparecem 

doentes com incapacidades físicas e forma clínica tuberculoide no momento do diagnóstico. 

 Curto et al. (2007) enfatizam que a característica evolutiva crônica da hanseníase dá-se 

principalmente pelo fato de o Micobacterium leprae possuir um tempo médio de duplicação 

muito longo, que varia de 12 a 14 dias. 

 Para Pontes et al. (2008), o aparecimento da doença na pessoa infectada pelo bacilo e 

suas diferentes manifestações clínicas dependem, dentre outros fatores, da relação 

parasita/hospedeiro, e pode ocorrer após um longo período de incubação, o qual pode variar 

de dois a sete anos. 

Os autores supracitados acrescentam que a doença manifesta-se inicialmente por meio 

de lesões de pele, as quais podem ser manchas esbranquiçadas ou avermelhadas e que 

apresentam perda de sensibilidade. Além disso, essas lesões ocorrem em qualquer região do 

corpo, mas são encontradas com maior frequência na face, orelhas, nádegas, braços, pernas, 

costas e mucosa nasal. 

 Segundo Silva et al. (2008), a infecção da hanseníase ocorre inicialmente na mucosa 

nasal. Os autores falam que o achado de baciloscopia positiva na mucosa nasal foi publicado 

pela primeira vez em 1973 e, desde então, tem sido demonstrado que a via aérea superior é a 

principal forma de transmissão da doença, principalmente através do convívio com doentes de 

hanseníase sem tratamento. 

 Para Vieira et al. (2008), se a doença não for tratada, manifestam-se lesões nos nervos, 

principalmente nos troncos periféricos, e podem aparecer nervos espessados e doloridos, 

assim como também pode ocorrer a diminuição de sensibilidade nas áreas inervadas, o que 

resulta em comprometimento sensitivo, motor e autonômico (alterações de glândulas 

sudoríparas e sebáceas), e esses comprometimentos são os responsáveis pelas incapacidades e 

deformidades características da hanseníase. 
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Duarte et al. (2008) acrescentam que os principais nervos acometidos são o cubital, o 

mediano, o fibular, o tibial posterior e o facial, e que esses nervos, quando acometidos, podem 

desencadear anestesias e paralisias, com potencial para o desenvolvimento de deformidades 

incapacitantes, como garra de artelhos, absorções ósseas, lagoftalmo, dentre outras. 

 Para esses autores, essas incapacidades e deformidades podem acarretar problemas 

para o doente, como diminuição da capacidade de trabalho, limitação da vida social e 

problemas psicológicos, sendo responsáveis, também, pelo estigma e preconceito contra a 

enfermidade e seu portador. 

 De acordo com Vieira et al. (2008), os doentes de hanseníase são classificados como 

paucibacilares ou multibacilares. Os paucibacilares são os doentes nas formas clínicas 

indeterminada ou tuberculoide. Eles abrigam um pequeno número de bacilos que são 

insuficientes para infectar outras pessoas, apresentam baciloscopia negativa e têm menos de 

cinco lesões de pele e/ou apenas um tronco nervoso acometido. 

Os multibacilares são os doentes nas formas clínicas virchowiana ou dimorfa. Eles 

abrigam um grande número de bacilos, têm baciloscopia positiva e apresentam mais de cinco 

lesões de pele e/ou mais de um tronco nervoso acometido. Os doentes multibacilares que não 

estão em tratamento são considerados fontes de transmissão e de infecção da doença 

(VIEIRA, et al. 2008). 

 Cada uma das quatro formas da hanseníase apresenta certas peculiaridades, as quais 

facilitam a diferenciação de uma ou outra forma no momento do diagnóstico clínico. Essas 

peculiaridades serão mostradas logo abaixo e foram abstraídas de um estudo realizado por 

Pereira et al. (2008). 

 Hanseníase Indeterminada (HI): apresenta baciloscopia negativa; paucibacilar 

(presença de menos de cinco lesões); é caracterizada por manchas hipocrômicas, únicas ou 

múltiplas; causa alterações superficiais da sensibilidade (hipoestesia, hiperestesia); causa 

anestesia térmica, com preservação dolorosa e tátil; não ocasiona lesão cutânea; e não 

apresenta expressão clínica de comprometimento de troncos nervosos (PEREIRA et al., 

2008). 

 Hanseníase Tuberculoide (HT): apresenta baciloscopia negativa; paucibacilar; é 

caracterizada por lesões eritemato-hipocrômicas, eritematosas, eritemato-escamosas, com 

bordas discretamente elevadas; microtubérculos, de centro aparentemente poupado; causa 

comprometimento assimétrico de nervos e da sensibilidade superficial (hipoestesia, anestesia 

térmica, dolorosa e tátil); ocasiona calosidades e úlceras profundas localizadas em áreas de 

compressão óssea; alopecia; anidrose (PEREIRA et al., 2008). 
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 Hanseníase Dimorfa (HD): apresenta baciloscopia positiva ou negativa; multibacilar; 

caracterizada por lesões eritematosas, eritemo-violáceas, ferruginosas, infiltradas, edematosas, 

brilhantes, escamosas com contornos internos bem definidos e externos mal definidos, centro 

deprimido, hipocrômico ou de coloração normal; com hipoestesia ou anestesia; 

comprometimento neurológico troncular; episódios reacionais de elevado potencial 

incapacitantes, que clinicamente podem se aproximar do polo virchowiano ou tuberculoide; 

no primeiro prevalecem nódulos, infiltrações na face e pavilhões auriculares, e no segundo, 

lesões cutâneas menos numerosas e assimétricas (PEREIRA et al., 2008). 

 Hanseníase Virchowiana (HV): apresenta baciloscopia positiva; multibacilar; 

caracterizada por infiltração difusa com numerosas lesões eritematosas, eritemato-

acastanhadas, infiltradas, brilhantes, coalescentes, mal definidas, de distribuição simétrica; 

tubérculos e nódulos; ocasiona perda definitiva de pelos dos cílios e supercílios (madarose); 

fácies leonina; distúrbios sensitivos cutâneos; comprometimento dos troncos nervosos e de 

vísceras (PEREIRA et al., 2008). 

Silva et al. (2008), ao falarem sobre o diagnóstico da hanseníase, reforçam que o 

diagnóstico precoce é importante pelo controle epidemiológico, manejo do caso e prevenção 

das deficiências; e, que além disso, a doença deve ser diagnosticada e tratada eficientemente 

antes que se estabeleça alteração na face, o que pode tornar-se motivo para futura 

estigmatização do paciente. 

Em um protocolo de atenção à hanseníase realizado em 1993 pela prefeitura de 

Curitiba, foi dada ênfase à detecção de um caso suspeito de hanseníase. Assim, é considerado 

como um caso suspeito de hanseníase o indivíduo que apresentar um ou mais dos seguintes 

sinais ou sintomas: lesão de pele hipopigmentada, avermelhada ou ferruginosa, com pedra da 

sensibilidade bem definida (diminuição da sensibilidade ou anestesia); infiltração difusa, 

placas, manchas, tubérculos, nódulos (normalmente sem sintomas); lesão de nervos 

periféricos demonstrada por perda de sensibilidade e força nos músculos das mãos, pés ou 

face; queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente sobrancelhas e cílios; anidrose (falta 

de suor no local), pele seca. Todos os casos suspeitos devem ser encaminhados para consulta 

médica (CURITIBA, 1993). 

Durante o exame clínico do caso suspeito de hanseníase, devem ser realizados três 

testes de sensibilidade, nos quais o indivíduo deve estar com os olhos fechados, a saber: o 

primeiro teste é o da sensibilidade térmica, no qual a lesão e a pele sadia são tocadas com um 

tubo contendo água levemente aquecida e outro contendo água fria; o segundo é o da 

sensibilidade dolorosa, no qual se deve tocar o centro da lesão de pele com um alfinete, 
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aplicando-se uma leve pressão, e perguntar se o indivíduo sente dor. Deve-se testar a mesma 

área e também áreas de pele normal, tanto com a ponta como com a cabeça do alfinete, de 

modo que se possa comparar. O terceiro teste é o da sensibilidade tátil, no qual se deve tocar a 

lesão e áreas de pele normal com um algodão e questionar a sensibilidade (esta sensibilidade é 

a última a ser perdida) (CURITIBA, 1993). 

 Dessunti et al. (2008), em consonância com as ideias de Silva et al. (2008), 

acrescentam que o diagnóstico precoce da hanseníase possibilita, ainda, a adoção de medidas 

terapêuticas imediatas e adequadas a cada caso, e que, além do diagnóstico precoce do doente, 

deve ser feito também o controle dos comunicantes, o qual é considerado um dos pilares para 

o controle da hanseníase. 

Ferreira et al. (2007) também corroboram com a ideia do diagnóstico precoce dos 

casos de hanseníase, pois acreditam que ele tem implicação direta na prevenção de 

incapacidades, permite a limitação dos focos da doença, e, dessa forma, a disseminação da 

mesma na comunidade, além de ser o principal indicador do progresso das ações 

desenvolvidas para o fortalecimento dos serviços de saúde voltados para o controle da 

hanseníase. 

 Santos et al. (2008) dizem que o esquema de PQT recomendado para o tratamento dos 

doentes de hanseníase leva à cura em períodos de tempo relativamente curtos, sendo possível 

desenvolver atividades de controle da doença mesmo em municípios minimamente 

estruturados; e Pereira et al. (2008) acrescentam que a PQT é constituída pela associação de 

dapsona, clofazimina e rifampicina. 

Entretanto, o diagnóstico de hanseníase, em grande parte dos estados do país, ainda é 

tardio: cerca de um ano e meio a dois anos após o aparecimento dos sintomas. A busca tardia 

de atendimento nos serviços de saúde, a falta de informação sobre sinais e sintomas, a 

dificuldade do indivíduo em encontrar serviços, atendimento e/ou profissionais capacitados 

para detectar a doença podem ser fatores que influenciam o diagnóstico tardio. Assim, no 

Brasil, 5,7% das pessoas que descobrem ter hanseníase já apresentam lesões sensitivas e/ou 

motoras, deformidades que poderiam ser evitadas (BRASIL, 2010a). 

 Para Vieira et al. (2008), a duração do tratamento varia de acordo com a classificação 

da doença. Sendo paucibacilar, sua duração é de seis a nove meses; sendo multibacilar, o 

tratamento varia de 12 a 18 meses, podendo chegar a até 24 meses em casos mais complexos. 

O tratamento, para esses autores, é considerado indispensável ao paciente para que este possa 

curar-se, eliminando assim a fonte de infecção e interrompendo a transmissão da doença, 

sendo então estratégico no controle da endemia, bem como na eliminação da hanseníase. 
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 A gravidez e o aleitamento materno não contraindicam o tratamento 

poliquimioterápico da hanseníase, que é seguro tanto para a mãe quanto para a criança. 

Alguns dos medicamentos podem ser eliminados pelo leite, mas não causam efeitos adversos 

importantes. Os lactentes, porém, podem apresentar a pele hiperpigmentada pela clofazimina, 

ocorrendo a regressão gradual da pigmentação, após a parada do tratamento (BRASIL, 

2010b). 

 Vieira et al. (2008) relatam que o acompanhamento do tratamento da hanseníase é 

ambulatorial e realizado na rede de serviço público, onde o paciente deve comparecer para 

consulta médica e de enfermagem, receber a dose supervisionada do tratamento 

poliquimioterápico e passar por avaliação com o objetivo de Prevenção de Incapacidades (PI). 

De acordo com Gonçalves et al. (2009), aproximadamente dois a três milhões de 

indivíduos desenvolverão algum grau de comprometimento físico como resultado da 

hanseníase e cerca de 20% dos pacientes portadores da doença ou tratados podem apresentar 

incapacidades físicas e restrições psicossociais, chegando a necessitar de algum tipo de 

intervenção na reabilitação e/ou na continuidade dos cuidados médicos. No Brasil, 

aproximadamente 23% dos pacientes com hanseníase apresentam algum tipo de incapacidade 

após a alta. 

 As incapacidades, quando instaladas nos portadores de hanseníase, são divididas em 

três graus, os quais são classificados, de acordo com a Norma Técnica n. 10 do Ministério da 

Saúde, em: grau 0 (quando não há comprometimento neural nos olhos, mãos ou pés); grau I 

(corresponde à diminuição ou à perda da sensibilidade nos olhos, nas mãos e nos pés); e grau 

II (indica a presença de incapacidades e deformidades dos olhos, lagoftalmo e/ou ectrópio, 

triquíase, opacidade corneana, acuidade visual menor do que 0,1), das mãos e dos pés (lesões 

tróficas, garras, reabsorção óssea, mãos e/ou pés caídos, mutilações e contraturas dos 

tornozelos) (BRASIL, 2007a). 

 O diagnóstico e o tratamento precoce da hanseníase, além de prevenirem a instalação 

de incapacidades físicas e psicossociais nos portadores de hanseníase, ainda contribuem para 

o monitoramento e o manejo adequado dos episódios de neuropatia e de reações hansênicas. 

As reações hansênicas, segundo Gonçalves et al. (2009), são manifestações do sistema 

imunológico do portador de hanseníase frente ao bacilo, acarretando exacerbação e 

aparecimento de novas lesões na pele e processos inflamatórios sistêmicos que podem estar 

ou não associados aos quadros de neuropatia. 

Para Amador et al. (2007), os principais tipos de reações hansênicas observadas estão 

classificados como Reação Reversa (RR) ou reação tipo I, e como Eritema Nodoso Hansênico 
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(ENH) ou reação tipo II, e essas reações podem ocorrer antes, durante e após o tratamento 

poliquimioterápico.  

Para Sangi et al. (2009) a reação do tipo II ou ENH é considerada a reação hansênica 

mais complexa e sistêmica. Neste tipo de reação hansênica ocorrem artralgia, hipertermia e 

nódulos dolorosos disseminados, por isso é importante saber diferenciar o estado reacional 

hansênico de um caso de recidiva. Tratando-se de um caso de reação hansênica, o paciente 

deverá receber tratamento antirreacional. Na recidiva, o esquema da PQT deverá ser 

reiniciado. 

Para Gonçalves et al. (2009), o monitoramento por meio do exame neurológico 

sistemático possibilita diagnóstico e intervenção precoces em quadro de acometimento neural, 

reduzindo-se, assim, as chances de se desenvolverem as incapacidades. Os autores 

acrescentam que o nervo pode ser recuperado com o uso da corticoterapia em doses 

adequadas ao peso e à intensidade do comprometimento neural, em conjunto com as técnicas 

de repouso do segmento acometido e exercícios terapêuticos específicos. 

Os comunicantes domiciliares, ou seja, toda pessoa que reside ou residiu nos últimos 

cinco anos com um doente de hanseníase, sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no 

momento da avaliação, deve ser examinada e orientada a receber a vacina BCG (Bacilo de 

Calmette-Guérin) para aumentar a sua proteção contra a hanseníase (BRASIL, 2010b). 

Essas pessoas devem também receber orientações no sentido de que esta não se trata 

de vacina específica para a hanseníase, mas que, de acordo com estudos realizados no Brasil e 

em outros países, o efeito protetor da BCG na hanseníase variava de 20% a 80%, concedendo 

maior proteção para as formas multibacilares da doença. E que,  

em alguns casos, o aparecimento de sinais clínicos de hanseníase logo após a vacinação pode 

estar relacionado com o aumento da resposta imunológica em indivíduo anteriormente 

infectado (BRASIL, 2010b). 

 Lapa et al. (2006), ao falarem da eliminação da hanseníase, enfatizam que o plano 

brasileiro de eliminação da hanseníase tem se fundamentado em uma proposta de ampliação 

da rede de diagnóstico e atenção ao paciente mediante a descentralização das atividades para 

os serviços de atenção básica à saúde, sendo enfatizada, paralela a isso, a relevância na 

divulgação dos sinais e sintomas da doença para a população em geral.  

 Dessa maneira, é com embasamento na importância da divulgação de informações 

sobre a hanseníase para o controle e erradicação da doença que se faz necessária a 

implantação de ações de educação em saúde nessa temática focalizando a população em geral. 

E, em especial, aquela com faixa etária de até 15 anos de idade, faixa esta considerada como 
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público alvo na divulgação de tais informações pelo Ministério da Saúde, como referido 

anteriormente. 

Isso se deve ao fato de ser esta faixa etária a mais atingida atualmente pela doença e 

porque a detecção de casos nessa faixa etária tem relação com doença recente e focos de 

transmissão ativos, e seu acompanhamento epidemiológico é relevante para o controle da 

hanseníase. Além disso, é essa parcela da população a responsável por repassar tais 

informações para familiares e amigos (BRASIL, 2009b). 

 

2.1.3 Aspectos epidemiológicos da hanseníase 

 A hanseníase, segundo Lapa et al. (2006), atualmente é um dos mais sérios problemas 

de saúde pública do Brasil, tanto por sua magnitude quanto pelas sequelas físicas e 

psicológicas que acarreta ao portador, além dos consequentes transtornos emocionais e 

sociais, quer para o doente, quer para toda a sua família. 

Magalhães e Rojas (2007) destacam que as premissas sociais associadas à distribuição 

geográfica da doença reafirmam-se na pobreza, desnutrição ou algumas carências 

nutricionais, além de condições higiênicas desfavoráveis e movimentos migratórios. Portanto, 

ela relaciona-se com frequência a indicadores tais como: baixa renda familiar ou per capita, 

baixa escolaridade e falta de condições básicas de saúde, entre outros. 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2010 e do estudo de Moreira et al. 

(2008) mostram que em 2006 foram registrados no mundo 265.661 novos casos de 

hanseníase, que no ano de 2007 foram registrados 254.525 novos casos da doença e que, 

atualmente, cerca de 90% dos casos de hanseníase encontrados em todo o planeta se 

concentram em apenas seis países, a saber: Índia, Brasil, Nepal, Myanmar, Moçambique e 

Madagascar. 

 Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde (2010), o total de casos novos de 

hanseníase em 2001 somava 763.262, ou seja, quase três vezes mais do que no ano de 2007. 

No que se refere à detecção de novos casos de hanseníase, percebe-se com esses dados 

que, apesar de ainda ser um problema de saúde pública em todo o mundo, a hanseníase vem 

apresentando nos últimos anos um acentuado declínio.  

Dados da OMS de 2010 mostram que em 2008 foram registrados no mundo 249.007 

novos casos de hanseníase em 121 diferentes países, e, dentre esses, 25 faziam parte das 

Américas. Observa-se que houve apenas 5.518 casos novos de hanseníase a menos do que no 

ano anterior. E em 2009 o mundo registrou 244.796 novos casos de hanseníase em 141 

diferentes países (WHO, 2010). 
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Dados de 2010 mostram que foram notificados 229.038 novos casos de hanseníase no 

mundo (WHO, 2011a). Nas Américas, foram notificados 37.740 novos casos de hanseníase, 

em 2010 (WHO, 2011b). Os indicadores da hanseníase para o ano de 2011 ainda não estavam 

disponíveis no site da Organização Mundial de Saúde quando a busca foi realizada. 

Moreira et al. (2008) falam que, no âmbito das Américas, o Brasil é o único país que 

ainda não atingiu a meta de prevalência inferior a um caso de hanseníase para cada 10 mil 

habitantes, proposta pela Organização Mundial da Saúde. 

A hanseníase está listada no rol das doenças de notificação compulsória publicado 

recentemente no Diário Oficial da União (DOU) de n° 168, do dia 1° de setembro de 2010, 

através da Portaria de n° 2.472, de 31 de agosto de 2010, assinada pelo então Ministro da 

Saúde do Brasil, José Gomes Temporão (BRASIL, 2010c). 

O Brasil ainda é responsável por 90% dos casos da doença no continente americano e 

continua em segundo lugar no ranking mundial de novos casos, atrás apenas da Índia, que 

detecta 600 mil novos casos por ano numa população de 1,12 bilhão de habitantes, de acordo 

com Machado (2008).  

As informações a respeito da hanseníase encontram-se registradas através do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no banco de dados do SINAN municipal, 

complementadas pelas redes estadual e federal e por serviços conveniados ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). O sistema gera um boletim de acompanhamento de casos, que é emitido 

duas vezes por ano (janeiro e julho), a fim de oportunizar às unidades de saúde notificantes o 

retorno ao relatório de acompanhamento preenchido para o primeiro nível informatizado, e, 

assim, atualizar os dados no sistema. Vale destacar que o encerramento oportuno da 

investigação, após a data do diagnóstico, é de seis meses para os casos paucibacilares e de 12 

meses para os casos multibacilares (BRASIL, 2007b). 

Em 2006, o governo brasileiro apresentou o Pacto pela Saúde de 2006, que priorizou a 

necessidade do SUS de responder efetivamente à problemática das doenças emergentes e 

endemias, dentre elas a hanseníase (BRASIL, 2006). 

Para Cunha et al. (2007), a vigilância epidemiológica da hanseníase é uma das ações 

propostas pelo Pacto pela Saúde de 2006 para o controle da hanseníase, e é baseada na análise 

dos dados coletados nos serviços de saúde (dentre eles os dados do SINAN), por meio de 

indicadores epidemiológicos e operacionais, que visam à reorientação das ações a serem 

executadas em nível local. 

Segundo a OMS (2010), no ano de 2007 o Brasil somou 39.125 novos casos de 

hanseníase, o ano de 2008 totalizou 38.914 novos casos, e em 2009 foram registrados no país 
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37.610 novos casos da doença. Houve uma diminuição de 1.515 novos casos da hanseníase 

registrados entre os anos de 2007 e 2009. 

De acordo com a OMS, em 2010 foram notificados 34.894 novos casos de hanseníase 

no Brasil. Os indicadores da hanseníase no Brasil para o ano de 2011 ainda não estavam 

disponíveis no site da Organização Mundial de Saúde quando a busca foi realizada (WHO, 

2011a). 

Entretanto, de acordo com Silva Sobrinho e Mathias (2008), essas informações não 

podem ser consideradas iguais para todo o país, tendo-se em vista que a situação 

epidemiológica da hanseníase no Brasil é considerada heterogênea, devido principalmente à 

grande variação do coeficiente de prevalência nas várias regiões do país. Para os autores, os 

principais indicadores de monitoramento de eliminação da hanseníase apontam para uma 

melhor situação na Região Sul em relação à Região Norte, muito embora os coeficientes de 

detecção continuem elevados em todo o país. 

Segundo Silva et al. (2007), o Brasil não conseguiu eliminar a hanseníase em 2005, 

como pretendia em 2000. A meta só foi alcançada pelos Estados de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul. Apesar do tratamento e da cura comprovadamente simples, do risco de 

contágio restrito e deformidades evitáveis quando diagnosticada cedo, a doença teve no país, 

em 2007, uma taxa de prevalência de 2,3 novos casos para cada 10 mil habitantes. 

Machado (2008) afirma que essa taxa está bem abaixo dos 19,5 casos a cada 10 mil 

habitantes detectados em 1990, e dos 4,52 casos a cada 10 mil habitantes em 2004, mas ainda 

é quase três vezes maior do que o índice aceito pela OMS, o qual é de menos de um caso para 

cada 10 mil habitantes; e acrescenta que a hanseníase se mantém alta entre os menores de 15 

anos. Nesse grupo, o índice nacional é de 0,6 casos a cada 10 mil habitantes, mas chega a 

atingir dois casos a cada 10 mil habitantes nas Regiões Norte e Centro-Oeste do país. 

Assim sendo, a redução de casos em menores de 15 anos é prioridade do Programa de 

Controle da Hanseníase (PCH), da Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Ministério da 

Saúde. A detecção de casos nessa faixa etária tem relação com doença recente e focos de 

transmissão ativos e seu acompanhamento epidemiológico é relevante para o controle da 

hanseníase (BRASIL, 2009b). 

A OMS (2005) explica que controle significa redução de incidência, prevalência, 

morbidade e mortalidade decorrentes de determinada patologia. No caso da hanseníase, essas 

atividades englobam diagnóstico precoce, PQT, aconselhamento do paciente e de sua família, 

educação, prevenção e reabilitação de incapacidades, além de encaminhamento no caso de 
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complicações, sendo que o ponto fundamental do controle continua sendo o diagnóstico 

precoce dos casos e a utilização da PQT. 

O coeficiente de detecção do Brasil de casos de hanseníase na faixa etária de até 15 

anos de idade, no período de 2001 a 2008, apresentou classificação tida como “muito alta”, 

presente em 798 (14,3%) municípios do país, de um total de 1173 municípios inseridos nas 10 

áreas de maior risco de detecção de casos de hanseníase no país (BRASIL, 2009b). 

Segundo Moreno et al. (2008) e Machado (2008), o Brasil manteve o compromisso de 

eliminar a hanseníase no país até o ano de 2010. Para que essa meta fosse alcançada, foram 

utilizadas pelo Ministério da Saúde várias estratégias, sendo duas das principais a ampla 

descentralização do PCH para os municípios, dentro do contexto do SUS, e o combate à 

doença nas áreas críticas, oferecendo diagnóstico precoce e tratamento oportuno, 

especialmente aos pacientes com menos de 15 anos de idade. 

Os principais desafios pactuados encontram-se no plano de eliminação da hanseníase 

em nível municipal até o ano de 2010 do Ministério da Saúde, de acordo com Brasil (2006): 

 

 Continuar o avanço em direção à meta de prevalência de menos de um caso a cada 

10.000 habitantes nos estados e municípios que ainda não a alcançaram, assim como 

continuar realizando o monitoramento da ocorrência dos casos novos. 

 Garantir o desenvolvimento de ações que favoreçam o diagnóstico precoce da doença 

na faixa etária de menores de 15 anos. 

 Manter a qualidade dos serviços nos sistemas integrados de saúde e em situações de 

baixa endemicidade. 

 Fortalecer a vigilância epidemiológica, a logística de abastecimento de medicamentos, 

o desenvolvimento de capacidade orientada ao trabalho para os profissionais de saúde 

em geral e uma rede eficiente de referência e contrarreferência. 

 Avaliar a magnitude de carga de incapacidade resultante da hanseníase e desenvolver 

ferramentas e procedimentos adequados para lidar, nos serviços integrados, com as 

questões relacionadas às incapacidades e deficiências. 

 Expandir a cobertura das atividades de eliminação da hanseníase em comunidades e 

populações especiais; diminuir ainda mais o estigma e a discriminação contra as 

pessoas afetadas pela hanseníase e contra suas famílias. 

 Desenvolver parcerias eficazes baseadas em confiança mútua, igualdade e unidade de 

propósito. 
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 Assegurar o nível apropriado de prioridade para financiamento pelo Governo Federal 

aos estados e municípios nas ações de eliminação da hanseníase. 

 Incluir a eliminação da hanseníase nas metas do milênio das Nações Unidas. 

 Apoiar a iniciativa do Conselho Nacional de Saúde (CNS) em estabelecer 

financiamento específico per capita para acelerar a eliminação da doença como 

problema de saúde pública. 

 Contribuir para a inclusão do tema da hanseníase na agenda dos Direitos Humanos. 

 Participar ativamente do desenvolvimento do Pacto pela Vida, promovendo e 

acompanhando o alcance das metas. 

 

De acordo com Pereira et al. (2008) e Brasil (2008b), para compreender a dificuldade 

de eliminação da hanseníase como um problema de saúde pública no Brasil é necessário 

considerar a sua grande extensão territorial e principalmente a desigualdade social existente 

entre os diversos estados e regiões brasileiras. A Região Nordeste é um exemplo disso, pois é 

uma das regiões brasileiras que apresentam os maiores índices de novos casos de hanseníase 

no país. A média do coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase nessa região, no 

período de 2001 a 2007, foi de 35,48 casos para cada 100.000 habitantes, sendo o valor anual 

mais baixo o de 31,53 casos para cada 100.000 habitantes, em 2007, e o mais alto o de 38,75 

casos para cada 100.000 habitantes, registrado em 2004. 

De todos os casos de hanseníase em menores de 15 anos de idade registrados no país 

em 2007, a Região Nordeste foi responsável por 47% desses casos, ou seja, quase metade de 

todos os casos de hanseníase nessa faixa etária foi detectada em apenas uma região brasileira, 

a Região Nordeste. Isso ressalta a importância da realização de ações de educação em saúde 

sobre hanseníase nessa região, e principalmente para indivíduos nessa faixa etária (BRASIL, 

2008c). 

 No Estado do Rio Grande do Norte a hanseníase é considerada eliminada desde 2004, 

de acordo com dados de 2007 encontrados no site da Secretaria de Estado da Saúde Pública 

(SESAP) do Estado. Ela encontra-se dentro da faixa de prevalência estipulada pelo Ministério 

da Saúde de um caso para cada 10.000 habitantes, e cerca de 70% dos municípios do estado 

não apresentaram novos casos da doença entre os anos de 2002 e 2007 (SESAP, 2007).  

Entretanto, a detecção de novos casos de hanseníase na faixa etária de menores de 15 

anos de idade no Estado do Rio Grande do Norte apresentou classificação “média” no período 

compreendido entre 2001 e 2008 (BRASIL, 2009b). 
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A distribuição espacial dos casos em menores de 15 anos, em 2008, demonstra que 

houve notificação desses casos em 12 (7,2%) municípios do estado, os quais estão cercados 

por áreas silenciosas ou sem casos. Vale salientar que os municípios do Estado do Rio Grande 

do Norte não estão inseridos nas 10 áreas de maior risco de detecção de casos de hanseníase 

(BRASIL, 2009b). 

Dessa maneira, enfatiza-se a necessidade de que a educação em saúde em hanseníase 

seja uma atividade constantemente realizada em todo o Estado do Rio Grande do Norte e que 

ela tenha a possibilidade de acontecer nas mais diversas esferas, não se limitando aos serviços 

de saúde. 

 

 

2.2 ESTIGMA, PRECONCEITO E EXCLUSÃO SOCIAL 

Goffman (1982) relata que, na Antiguidade clássica, os gregos criaram o termo 

“estigma” para fazer referência a sinais corporais extraordinários e ruins. A presença do 

estigma era característica de uma pessoa marcada, ritualmente poluída, e que deveria ser 

evitada. Na Era Cristã, o estigma foi dividido em dois níveis: um de natureza sagrada, sendo 

que o estigma era sinal corporal de graça divina, e o outro, uma alusão médica de distúrbio 

físico. 

 O autor define a palavra “estigma” como um atributo que deprecia profundamente o 

indivíduo. Segundo ele, o estigma é definido como referência a um atributo depreciativo, 

fraqueza ou desvantagem. Em outras palavras, a pessoa estigmatizada é considerada como 

tendo uma característica diferente da aceita pela sociedade e é tratada de maneira diferente 

pela comunidade, a qual mostra conceitos errados e preconceituosos sobre o indivíduo 

(GOFFMAN, 1982). 

Para Goffman (1982), existem três tipos de estigma: anormalidades do corpo 

(deformidades físicas); culpas de caráter individual (crenças falsas e rígidas, alcoolismo, 

homossexualidade, desemprego, vícios); estigmas tribais de raça, nação e religião. 

O autor define que o termo “indivíduo estigmatizado” caracteriza o indivíduo como 

aquele que, por ser portador daquele atributo, não é aceito e não é considerado por seus pares; 

o indivíduo é alguém que é desqualificado frente à aceitação social, objeto de descrédito 

individual (GOFFMAN, 1982). 

Goffman (1982) enumera, ainda, algumas condições que estão relacionadas ao 

estigma: deformidades, particularmente na face; cicatrizes nos pulsos por tentativa de 

suicídio; marcas de injeções nos braços de dependentes de drogas; ex-prisioneiros; 
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dependentes de drogas; alcoolismo; homossexualidade; desemprego; tentativa de suicídio; 

comportamento político radical; raça ou tribo; nação; classe social; religião. 

 Becker
 

(1963) ressaltou que os grupos sociais criam normas, cujas infrações 

constituem desvios, e as pessoas que infringem essas normas são rotuladas como diferentes 

das demais. De acordo com seu ponto de vista, o estigma não é característica da atitude da 

pessoa, mas uma consequência da aplicação de normas sociais. 

Goffman
 
(1982) distingue dois tipos de estigma: estigma visível e estigma invisível. O 

visível é percebido ou sentido pelas pessoas que possuem uma característica aparente e, por 

isso, a maior preocupação é centrada na maneira de lidar com a tensão gerada na interação 

com a sociedade. O estigma invisível só se torna real quando a característica é revelada, direta 

ou indiretamente. Dessa forma, surge outro problema: o controle da informação de sua própria 

condição. Por isso, em muitas condições, as pessoas escondem sua doença por vergonha ou 

medo de serem julgadas ou estigmatizadas. 

Na hanseníase, o estigma está diretamente vinculado com as questões relativas ao 

corpo, à imagem. Em geral, o indivíduo pode apresentar desde manchas e/ou lesões de 

variados tipos, a até mesmo deformidades físicas devido ao comprometimento do sistema 

nervoso periférico (GOFFMAN, 1982). 

De acordo com Crochík (2006), o desenvolvimento do preconceito não é apenas 

permeado por um processo psicológico, mas também é parte de uma construção social. O 

processo de socialização de um indivíduo interfere no fato de ele vir a se tornar 

preconceituoso ou não. O preconceito surge de conflitos gerados nesse processo de 

socialização e na luta pela sobrevivência. Entretanto, ele é uma manifestação individual e 

responde às necessidades irracionais do indivíduo. 

Segundo o autor, o indivíduo preconceituoso tende a desenvolver preconceito por 

diversos objetos (ao judeu, ao negro, ao homossexual), o que já indica uma forma de atuação 

desenvolvida por ele de certa maneira independente das características dos objetos alvos do 

preconceito, os quais são distintos entre si (CROCHÍK, 2006). 

O autor acrescenta que essa peculiaridade mostra que o preconceito diz mais respeito 

às necessidades do preconceituoso do que às características dos seus objetos, e que o agir sem 

reflexão, de forma aparentemente imediata perante alguém, marca o preconceito. Essa reação 

assemelha-se à paralisia momentânea que temos perante um perigo real ou imaginário 

(CROCHÍK, 2006). 

Os psicanalistas Jahoda e Ackerman (1969, p. 27) acrescentaram que o preconceito é 

caracterizado por: 
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Uma atitude de hostilidade nas relações interpessoais, dirigida contra um grupo 

inteiro ou contra os indivíduos pertencentes a ele, e que preenche uma função 

irracional definida dentro da personalidade. 

 

 

Para Allport (1954) o preconceito se constitui em uma atitude desfavorável em relação 

a um indivíduo pelo fato de este pertencer a um grupo ao qual são atribuídas características 

negativas, e implica (pré)juízos de valor sobre o outro grupo, que é, potencial ou 

explicitamente, objeto de rivalidades e hostilidades.  

Smith e Mackie (2000) acrescentam que o outro, por ser percebido como diferente, 

pode representar uma ameaça ao grupo interno, o que justifica sua discriminação. Para os 

autores, neste pré-julgamento, o outro é visto, fundamentalmente, como inferior, o que 

acarreta comportamentos de injustiça e de desconsideração. 

A ideia da exclusão social ganha força no Brasil nos anos de 1990, tem suas raízes nas 

ciências sociais francesas e dialoga com outras noções, como a de marginalidade, segundo 

Leal (2004). 

Para Escorel (1999, p. 67) exclusão social é: 

 

 

Um processo porque fala de um movimento que exclui, de trajetórias ao longo de 

um eixo inserção/exclusão, e que é potencialmente excludente (vetores de exclusão 

ou vulnerabilidades). Mas é, ao mesmo tempo, um estado, a condição de exclusão, o 

resultado objetivo de um movimento. 

 

 

Para o autor, a desvinculação dos indivíduos excluídos traduz-se num não 

pertencimento a grupos sociais e na não participação nas dimensões sociais da vida humana. 

Escorel (1999, p. 18) sintetiza bem esse pensamento, ao definir a condição de 

exclusão: 

 

 

Como a daquele que está „sem lugar no mundo‟, totalmente desvinculado ou com 

vínculos tão frágeis e efêmeros que não constituem uma unidade social de 

pertencimento. 
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Segundo Bader (2002), a exclusão social é um processo socio-histórico, que se 

configura pela repercussão em todas as esferas da vida social, mas sobressai como 

necessidade do eu, como sentimentos, significados e ações subjetivas. O autor destaca que 

existem diferentes dimensões da exclusão, como a dimensão objetiva da desigualdade social, 

a dimensão ética da injustiça e a dimensão subjetiva do sofrimento. 

Bader (2002) afirma ainda que o processo de naturalização da exclusão social, 

representado pela aceitação do próprio excluído e da sociedade, gera uma atmosfera social de 

conformismo, compreendendo a condição de exclusão como fatalidade. 

Para Wanderley (2002) o processo de exclusão, embora atingindo o sujeito e sua 

subjetividade, não pode ser visto como um processo individual de culpabilização do sujeito, 

mas, numa perspectiva mais ampla, envolvendo as várias formas de relações econômicas, 

sociais, culturais e políticas da sociedade. Ele inclui não apenas a pobreza, mas também a 

discriminação, a subalternidade, a não equidade, a não acessibilidade e a não representação 

pública. 

Wanderley (2002) destaca que este caráter de naturalização da exclusão é reforçado e 

reproduzido por meio de representações, crenças e estigmas, os quais também são 

naturalizados. O autor define estigma como cicatriz, aquilo que marca, denotando claramente 

o processo de qualificação e de desqualificação do indivíduo na lógica da exclusão. 

Em síntese, para Sawaia (2001): 

 

 

A exclusão é um processo complexo e multifacetado, uma configuração de 

dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e dialético, 

pois só existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela. Não é uma coisa 

ou um estado, é um processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com 

os outros. Não tem uma única forma e nem é uma falha do sistema, devendo ser 

combatida como algo que perturba a ordem social, ao contrário, ele é produto do 

funcionamento do sistema (SAWAIA, 2001, p.9). 

 

 

Diante do quadro de exclusão social pelo qual passam os portadores de hanseníase, a 

educação em saúde é vista como uma atividade que pode interferir positivamente, na medida 

em que possibilita a divulgação do conhecimento a respeito da doença nos mais diversos 

espaços sociais, inclusive nas escolas. Assim, é de suma importância o envolvimento das 

políticas de saúde pública com o processo educativo.  
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2.3 MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

De acordo com Paim (2003), modelo de atenção à saúde é uma dada forma de 

combinar técnicas e tecnologias para resolver problemas e atender necessidades de saúde 

individuais e coletivas. É uma razão de ser, uma racionalidade, uma espécie de "lógica" que 

orienta a ação, uma maneira de organizar os meios de trabalho (saberes e instrumentos) 

utilizados nas práticas ou processos de trabalho em saúde. O modelo de atenção à saúde 

aponta para um determinado modo de dispor os meios técnico-centíficos existentes para 

intervir sobre riscos e danos à saúde. 

Segundo o referido autor, no início do século XX, no Brasil, o modelo de saúde 

vigente era denominado de sanitarista, uma vez que se preocupava principalmente com a 

erradicação/controle de doenças que poderiam prejudicar a exportação de produtos brasileiros, 

que naquela época era predominantemente do café. Assim, fazia-se necessário o saneamento 

dos portos por onde as exportações passavam. Esse modelo enfrentava os problemas de saúde 

da população mediante campanhas (vacinação, combate às epidemias, reidratação oral. etc.) e 

programas especiais (controle de tuberculose e da hanseníase, saúde da criança, saúde da 

mulher, saúde mental, etc.) (PAIM, 2003). 

Ainda de acordo com Paim (2003), as campanhas de saúde pública têm um caráter 

geralmente temporário, requerem uma grande mobilização de recursos e dispõem de uma 

administração centralizada. Muitas vezes aparentam uma operação militar visando ao combate 

de uma epidemia (cólera, dengue), ao controle de determinado agravo à saúde (acidente de 

trabalho), ou ao esclarecimento e à informação da comunidade (AIDS). 

Outro modelo de atenção à saúde existente, que ainda predomina no Brasil e que Paim 

(2003) relata, é o modelo médico-assistencial privatista. Ele é o mais conhecido e prestigiado 

em nosso país de acordo com o autor, apesar de não contemplar o conjunto dos problemas de 

saúde de toda a população, e está voltado para os indivíduos que, na dependência do seu grau 

de conhecimento e/ou sofrimento, procuram os serviços de saúde por "livre iniciativa". 

Consequentemente, os indivíduos e os grupos populacionais que não percebam a existência de 

problemas de saúde ou que não estejam alertas para as medidas de prevenção deixarão de ser 

alcançados pelo sistema de saúde, já que não constituiriam uma "demanda espontânea". 

Para Bravo (2001), a assistência à saúde no Brasil se iniciou em 1923 com a criação 

das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), as quais eram financiadas pela União, pelos 

empregadores e empregados. Elas eram organizadas por empresas, de modo que só os grandes 

estabelecimentos tinham condições de mantê-las. O presidente das mesmas era nomeado pelo 

presidente da República e os patrões e empregados participavam paritariamente da 
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administração. Os benefícios eram proporcionais às contribuições e eram previstos: 

assistência médica-curativa e fornecimento de medicamentos; aposentadoria por tempo de 

serviço, velhice e invalidez; pensão para os dependentes; e auxílio funeral. 

Entretanto, Bravo (2001) acrescenta que com os CAPs apenas um pequeno número de 

categorias profissionais era beneficiado. Dessa forma, surgiram na década de 30 os Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAPs), os quais pretendiam estender para um número maior de 

categorias de assalariados urbanos os seus benefícios. Na década de 50 a estrutura de 

atendimento hospitalar de natureza privada com fins lucrativos estava montada e apontava na 

direção da formação das empresas médicas. 

Bravo (2001) acrescenta ainda que a Política Nacional de Saúde que se esboçava 

desde 1930 foi consolidada no período de 1945-1950 e que a situação da saúde da população, 

no período de 1945 a 1964, não conseguiu eliminar o quadro de doenças infecciosas e 

parasitárias, as elevadas taxas de morbidade e mortalidade infantil, como também a 

mortalidade geral. 

Além disso, a autora acrescenta que, em face da “questão social” no período 

1964/1974, o Estado utilizou para sua intervenção o binômio repressão-assistência, sendo a 

política assistencial ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina estatal com a 

finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as tensões sociais e 

conseguir legitimidade para o regime, como também para servir de mecanismo de acumulação 

do capital (BRAVO, 2001). 

A política social, no período de 1974 a 1979, relata Bravo (2001), teve por objetivo 

obter maior efetividade no enfrentamento da “questão social”, a fim de canalizar as 

reivindicações e pressões populares. A política nacional de saúde enfrentou permanente 

tensão entre a ampliação dos serviços, a disponibilidade de recursos financeiros, os interesses 

advindos das conexões burocráticas entre os setores estatal e empresarial médico e a 

emergência do movimento sanitário. 

Guzmán-Urrea (2009) relata que, no final dos anos de 1980 e início dos anos 90, 

muitos países ocidentais iniciaram o processo de reforma sanitária conhecido como terceira 

geração das reformas do setor saúde, que na América Latina alcançou intensidade e 

características diferenciadas internamente e em relação aos países europeus. 

Silva e Caldeira (2010) acrescentam que, no Brasil, o sistema de saúde carecia de 

mudanças profundas e radicais, pois era historicamente marcado por um modelo de 

assistência curativista e hospitalocêntrico, centrado na consulta médica. 
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Para Mendes (1996), o movimento da Reforma Sanitária Brasileira foi pautado em 

uma mobilização reivindicatória alicerçada na necessidade popular de reconstruir uma 

estrutura normativa que atendesse às reais necessidades da população nas questões de saúde 

como direito de cidadania. 

Nesse cenário, o autor afirma que nasceu uma concepção integradora, alvo de grandes 

revoluções sob a ótica da compreensão holística do processo saúde/doença. Para ele, a luta da 

reforma sanitária foi responsável pela criação do Sistema Único de Saúde (SUS), como fruto 

de um processo social e político que requer um ambiente democrático para a sua construção 

na arena sanitária e cuja implantação tem nítido caráter de mudança cultural. Embasado a 

partir de uma dimensão ideológica, ele é alicerçado em uma concepção ampliada do cuidado 

em saúde do indivíduo, família e da comunidade (MENDES, 1996). 

Santos (2008) afirma que foi assim que, após a histórica 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS) ocorrida em 1986 em Brasília – Distrito Federal, a Comissão Nacional da 

Reforma Sanitária, composta por representantes de todos os segmentos públicos, privados, 

sociais e partidários envolvidos com a saúde e reconhecida por portaria interministerial, 

debateu por mais de um ano a formulação da proposta do que viria a ser o SUS, e que se 

transformou na base da discussão e aprovação na Assembleia Nacional Constituinte. 

 Para Escorel et al. (2007), a implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil a partir 

da década de 90 representou uma importante mudança no padrão historicamente consolidado 

de organização dos serviços de saúde no país. Financiado com recursos fiscais, o SUS 

fundamentou-se em três princípios básicos: universalidade do acesso aos serviços em todos os 

níveis de assistência para todos os cidadãos brasileiros; descentralização em direção aos 

estados e municípios, com redefinição das atribuições e responsabilidades dos três níveis de 

governo; participação popular na definição da política de saúde em cada nível de governo, 

bem como no acompanhamento de sua execução. 

As autoras acrescentam que, na segunda metade da década de 90, o processo de 

implantação do SUS caminhou no sentido da adoção de uma série de medidas governamentais 

voltadas para o fortalecimento da atenção básica de saúde, entendida pelo Ministério da Saúde 

(MS) como um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro 

nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de 

agravos, o tratamento de doenças e a reabilitação da saúde (ESCOREL et al. 2007). 

Santos (2008) afirma que o SUS transformou-se no maior projeto público de inclusão 

social em menos de duas décadas: 110 milhões de pessoas atendidas por agentes comunitários 

de saúde em 95% dos municípios e 87 milhões atendidos por 27 mil equipes de saúde de 
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família. Em 2007: 2,7 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 610 milhões de consultas, 10,8 

milhões de internações, 212 milhões de atendimentos odontológicos, 403 milhões de exames 

laboratoriais, 2,1 milhões de partos, 13,4 milhões de ultrassons, tomografias e ressonâncias, 

55 milhões de seções de fisioterapia, 23 milhões de ações de vigilância sanitária, 150 milhões 

de vacinas, 12 mil transplantes, 3,1 milhões de cirurgias, 215 mil cirurgias cardíacas, 9 

milhões de seções de radioquimioterapia, 9,7 milhões de seções de hemodiálise e o controle 

mais avançado da AIDS no terceiro mundo. 

Desse modo, de acordo com Teixeira e Costa (2003), o SUS faz parte do novo modelo 

de atenção à saúde vigente em nosso país, o modelo da Vigilância da Saúde. Ele articula os 

vários níveis de prevenção e os vários níveis de organização da atenção à saúde, enfatizando o 

desenvolvimento de um amplo espectro de ações que abarcam desde a formulação e 

implementação de políticas intersetoriais e ações sociais para a melhoria de condições de vida 

e saúde, às ações de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, que tomam como objeto 

riscos e danos, às ações programáticas de controle de doenças e atenção a grupos prioritários, 

até a assistência ambulatorial, hospitalar, laboratorial e farmacêutica a indivíduos que 

necessitam de cuidados sejam preventivos, recuperadores ou reabilitadores da saúde.  

As autoras enfatizam, ainda, que a implementação da Vigilância da Saúde é um 

processo complexo que articula o “enfoque populacional” (promoção) com o “enfoque de 

risco” (proteção) e o “enfoque clínico” (assistência), constituindo-se de fato em uma forma de 

pensar e de agir em saúde, ou seja, em uma referência para a formulação de propostas e em 

uma estratégia de organização de um conjunto heterogêneo de políticas e práticas que 

assumem configurações específicas de acordo com a situação de saúde das populações em 

cada país, estado ou município (TEIXEIRA; COSTA, 2003). 

Em um protocolo de atenção à hanseníase realizado em 1993 pela Prefeitura de 

Curitiba foi dado ênfase à vigilância da saúde em hanseníase, enfatizando-se que a vigilância 

dos contatos de hanseníase deve ser realizada, visto que a transmissão da hanseníase ocorre 

basicamente no contato íntimo e prolongado entre moradores da mesma residência. A 

vigilância e o tratamento adequado se constituem na principal medida para o controle da 

hanseníase (CURITIBA, 1993). 

Para vigilância dos contatos domiciliares se deve: considerar contato domiciliar todas 

as pessoas que moraram com o paciente nos últimos cinco anos; agendar consulta médica para 

exame dermatoneurológico em todos os contatos; para contato de multibacilar manter 

vigilância por cinco anos, com revisões anuais e liberar o indivíduo após os cinco anos, com 

orientações educativas necessárias; para o contato de paucibacilar, após o primeiro exame, os 
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contatos deverão ser liberados com orientações educativas necessárias; deve ser realizada a 

vacinação BCG, duas doses de 0,5ml, com intervalo mínimo de seis meses para todos os 

contatos, de todas as formas clínicas. Deve-se considerar marca vacinal prévia independente 

do tempo de aplicação (CURITIBA, 1993). 

 

 

2.4 A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL 

 Para Dourado (2007), a concepção de educação é entendida como prática social e 

amplo processo de socialização da cultura e a escola como locus privilegiado de produção e 

apropriação do saber, cujas políticas, gestão e processos se organizam, coletivamente ou não, 

em prol dos objetivos de formação. 

 O autor relata que a constituição e a trajetória histórica das políticas educacionais no 

Brasil têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica da descontinuidade, por carência de 

planejamento de longo prazo que evidenciasse políticas de Estado em detrimento de políticas 

conjunturais de governo (DOURADO, 2007). 

Entretanto, segundo o autor, após a redemocratização do país, houve mudanças 

acentuadas na educação brasileira, com destaque para a aprovação e promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a qual garantiu uma concepção ampla de educação e sua 

inscrição como direito social inalienável, bem como a partilha de responsabilidade entre os 

entes federados e a vinculação constitucional de recursos para a educação (DOURADO, 

2007). 

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 é claro ao dizer que:  

 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

 

Para Vieira (2007), a expressão “educação básica” é relativamente nova, remetendo-

nos a algum momento entre as décadas de 80 e 90, quando começaram a ser veiculadas ideias 

relativas à “educação para todos”, de modo específico a partir da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em março de 1990. Naquela 

oportunidade, elaborou-se um documento denominado “Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos”, que incluiu entre seus objetivos a “expansão do enfoque em educação”. 
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A autora diz que, nos termos da referida Declaração, a educação básica é a base para a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países podem 

construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação 

(VIEIRA, 2007). 

De acordo com Cury (2008), a expressão “educação básica” no texto de uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – é um conceito novo, é um direito e 

também uma forma de organização da educação nacional. Como conceito, o autor refere que a 

educação básica veio esclarecer e administrar um conjunto de realidades novas trazidas pela 

busca de um espaço público novo. Como um princípio conceitual, genérico e abstrato, a 

educação básica ajuda a organizar o real existente em novas bases e administrá-lo por meio de 

uma ação política consequente. 

Para Cury (2008), a educação básica torna-se, dentro do artigo 4º da LDBEN, um 

direito do cidadão à educação e um dever do Estado de atendê-lo mediante oferta qualificada. 

Dessa maneira, a educação infantil é a raiz da educação básica, o ensino fundamental é o seu 

tronco e o ensino médio é seu acabamento. É dessa visão holística de “base”, “básica”, que se 

pode ter uma visão consequente das partes. 

Ele reforça que a educação básica, como direito, aprofundou-se no Brasil com a 

aprovação da Lei n. 11.274/06, pela qual o ensino fundamental obrigatório passou a durar 

nove anos, iniciando-se aos 6 anos de idade (CURY, 2008). 

Ele enfatiza, ainda, que a educação escolar é erigida em bem público, de caráter 

próprio, por ser ela em si cidadã. E, por implicar a cidadania no seu exercício consciente, por 

qualificar para o mundo do trabalho, por ser gratuita e obrigatória no ensino fundamental, por 

ser gratuita e progressivamente obrigatória no ensino médio, por ser também a educação 

infantil um direito, a educação básica é dever do Estado (CURY, 2008). 

 

2.5 EDUCAÇÃO EM SAÚDE X EDUCAÇÃO POPULAR: uma articulação possível 

Para Vidal et al. (2008), a palavra “educar” não significa apenas informar, mas pensar 

a partir da congregação de histórias de vidas e acreditar que é possível desenvolver 

potencialidades pessoais e sociais, dando um sentido valoroso ao que é apreendido. 

Backes et al. (2008) lembram que durante anos a educação foi entendida como repasse 

de informação e orientação, e essa forma de pensar colaborou para o fortalecimento da 

educação bancária em detrimento da educação transformadora. Os autores acreditam que isso 

ocorra devido ao modelo tradicional dos cursos de graduação, que é centrado na memorização 
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e na reprodução passiva dos conhecimentos adquiridos, e reforçam que a educação não pode 

ser confundida com transferência de conhecimento, pois não existe conhecimento feito e 

acabado. Na educação problematizadora, o educador não apenas educa, mas também é 

educado, e ambos tornam-se sujeitos do processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com Paulo Freire (1996), o educador não é o que apenas educa, ele é 

educado em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. O autor enfatiza 

que: 

 

 

Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 1996, p. 

39). 

 

 

Na obra do referido autor, o conceito de aprendizagem não está definido pura e 

simplesmente em uma frase, porém encontra-se embutido dentro de outros conceitos, como: 

educação, diálogo, homem como um ser de relações, atividade criadora e na superação da 

consciência ingênua. Em cada um desses conceitos que fazem parte da teoria de 

conhecimento desenvolvida por Paulo Freire existem os ingredientes necessários à ação de 

aprender. Por exemplo, quando o autor tece comentários sobre a consciência bancária 

presente na educação: 

 

 

O professor ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. Isto forma uma 

consciência bancária. O educando recebe passivamente os conhecimentos, tornando-

se um depósito do educador. Educa-se para arquivar o que se deposita. Mas o 

curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde assim seu poder de criar, se 

faz menos homem, é uma peça. O destino do homem deve ser criar e transformar o 

mundo, sendo o sujeito de sua ação (FREIRE, 1979, p.38). 

 

 

Dessa forma, a aprendizagem é arrancada das tradicionais concepções “bancárias”, 

citadas anteriormente, tornando-se problematizadora, e é aí que ocorre uma relação positiva 

entre educação e saúde, na medida em que a educação em saúde é fruto do SUS e do novo 

modelo de atenção à saúde, e busca intervir na saúde da população de modo não bancário, e 

sim de uma maneira participativa e construtiva (FREIRE, 1979). 

Para Araújo (2005) a educação transformadora é derivada do diálogo, da inquietude, e 

educador e educando assumem uma relação horizontal onde não há ninguém com saber 
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absoluto e ninguém completamente ignorante. Nesse tipo de educação o homem não apenas 

descobre nova realidade, mas também tem a oportunidade de transformá-la. Ao educador 

compete colaborar com o educando na organização do seu pensamento e de suas necessidades 

de aprendizagem através da reflexão e do diálogo, tornando-o um agente de transformação 

social. 

Candeias (1997) entende por educação em saúde quaisquer combinações de 

experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes 

à saúde. Para o autor, essas combinações envolvem determinantes do comportamento humano 

com múltiplas experiências de aprendizagem e de intervenções educativas. 

Ele distingue, ainda, o processo de educação em saúde de quaisquer outros processos 

que contenham experiências acidentais de aprendizagem, apresentando-o como uma atividade 

sistematicamente planejada. 

Alves (2005) acrescenta que o conhecimento cientificamente produzido no campo da 

saúde atinge a vida das pessoas através de atividades de educação em saúde realizadas pelos 

profissionais da saúde, e, assim, é facilitada a compreensão dos condicionantes do processo 

saúde/doença pelas pessoas que, dessa maneira, se sentem aptas a adotar novos hábitos e 

condutas de saúde. 

Assim, educar para a saúde, segundo Alves (2005), implica em ir além da assistência 

curativa, significa dar prioridade a intervenções de prevenção de doenças e de promoção da 

saúde. 

Candeias (1997) ressalta que, na prática, a educação em saúde constitui uma fração 

das atividades técnicas voltadas para a saúde, prendendo-se especificamente à habilidade de 

organizar logicamente o componente educativo de programas que se desenvolvem em quatro 

diferentes ambientes: a escola, o local de trabalho, o ambiente clínico e a comunidade.  

Nesse sentido, Figueiredo (2005) propõe que as práticas de ensino-aprendizagem 

sejam desenvolvidas junto à população com a finalidade de debater e promover a tomada de 

decisão em relação a atitudes e comportamentos de saúde, por meio da reflexão crítica de 

ambos os atores (profissionais e usuários). Para o autor, essa atitude favorece um crescimento 

coletivo e a construção e reconstrução de saberes, posto que seu objetivo seja a busca da 

autonomia dos sujeitos na condução de suas próprias vidas.  

Para Souza et al. (2005), os indivíduos são considerados sujeitos ativos do complexo 

processo educativo e devem ser incentivados a assumirem a responsabilidade pela sua própria 

saúde no contexto em que estejam inseridos, o que resultará em decisões que envolvam a sua 

saúde e a sua vida e que serão pautadas em suas próprias escolhas. 
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Da mesma forma, a educação em saúde, para Dias et al. (2009), deve constituir parte 

essencial na promoção da saúde, na prevenção de doenças, como também contribuir para o 

seu tratamento precoce e eficaz, minimizando o sofrimento e o desenvolvimento de 

incapacidades. 

Para esses autores, bons resultados no campo da educação em saúde contribuem para a 

diminuição na procura dos usuários pelos serviços de saúde, proporcionando-lhes maior 

satisfação com seu autocuidado. Os autores ressaltam, ainda, a importância que existe em o 

profissional de saúde saber identificar quais problemas necessitam de um trabalho de 

educação em saúde (DIAS et al., 2009). 

Dias et al. (2009) concordam que o sujeito portador de necessidades é sempre 

biológico, social, subjetivo e histórico. Dito de outra maneira, os autores afirmam que a 

avaliação das necessidades não deve ser somente epidemiológica, mas também social e 

subjetiva. 

A educação em saúde, para Campos (2003), é, por conseguinte, uma prática social e 

um processo que contribui para a formação e o desenvolvimento da consciência crítica das 

pessoas e grupos sociais a respeito dos seus problemas de saúde, aumentando-lhes a 

capacidade de análise e intervenção, ou seja, a capacidade de conhecer os problemas e agir 

sobre eles. 

Complementando, Dias et al. (2009) ressaltam que as situações de educação em saúde 

exigem uma participação ativa do sujeito, possibilitando a transformação de suas atitudes, 

conhecimentos e habilidades para lidar com os problemas de saúde. 

Para Vasconcelos (2001), a educação em saúde é o campo de prática e conhecimento 

do setor de saúde que tem se ocupado mais diretamente com a criação de vínculos entre a 

ação médica e o pensar e fazer cotidianos da população. 

Para Bordin e Silva (1996), ela se constitui em uma das áreas fundamentais de atuação 

em saúde. Os autores acreditam que é por seu intermédio que se desdobram processos nos 

quais o indivíduo e a coletividade podem se tornar conscientes de si e de sua relação com o 

mundo, rompendo com a visão tradicional do processo saúde/doença. 

Para Torres et al. (2003), as ações educativas em saúde podem capacitar indivíduos e 

grupos de indivíduos na construção de novos conhecimentos, conduzindo a uma prática 

consciente de comportamentos preventivos ou de promoção da saúde. Para os autores, essas 

ações ampliam as possibilidades de controle das doenças, de reabilitação e de tomada de 

decisões que favoreçam uma vida saudável. 
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Buss (2003) reitera que a educação em saúde é um componente que está presente na 

Carta de Ottawa, resultante da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 

realizada em 1986, no Canadá, a qual resgatou a dimensão da educação em saúde, além de ter 

avançado com a ideia de empowerment, ou seja, do processo de capacitação (aquisição de 

conhecimentos) e consciência política comunitária, e da percepção de que a mudança na 

educação em saúde deve acompanhar a formação dos profissionais de saúde. 

Vidal et al. (2008) chamam a atenção sobre os princípios do SUS, os quais requerem 

práticas de educação em saúde que favoreçam a conscientização humana, individual e 

coletiva, diante de suas responsabilidades e seus direitos à saúde, promovendo o exercício da 

cidadania coerente à proposta moderna de democracia. 

Portanto, a educação em saúde, para Martins et al. (2007), é um caminhar educativo, 

um processo construído passo a passo, que vai levar as pessoas a refletir em buscar o prazer 

de viver bem. 

Prosseguindo, Martins et al. (2007) afirmam que a prática da educação em saúde é um 

dos mais importantes elos entre os desejos e expectativas da população por uma vida melhor e 

as projeções e estimativas dos governantes ao oferecer programas de saúde mais eficientes. 

Dessa maneira, o conceito de educação em saúde deve ser concebido nem como 

ciência nem como arte, mas como disciplina de ação entre as esperanças da população e as 

políticas de saúde do governo (MARTINS et al., 2007). 

Em relação especificamente à educação em saúde sobre o risco de adoecer em 

hanseníase, um estudo de Kelly-Santos et al. (2009) demonstra que ainda não é possível 

alcançar os objetivos da educação em saúde, uma vez que não é evidenciada a compreensão 

dos condicionantes do processo saúde/doença por parte da população face ao modo como as 

informações sobre hanseníase são transmitidas. 

Para Silva e Paz (2010), a vivência dos profissionais de saúde nas atividades 

educativas no âmbito da atenção à hanseníase está centrada nas normas do PCH e na tradição 

de que fazer educação em saúde é transmitir informações necessárias ao cuidado e adesão ao 

tratamento de um modo impessoal e com um discurso biomédico. 

Kelly-Santos et al. (2009) concordam que os processos de comunicação da atual 

educação em saúde em hanseníase são verticais e fragmentados, com ênfase em campanhas, 

produção centralizada de materiais, homogeneização dos públicos alvo e foco no 

conhecimento biomédico. Além disso, as atividades participativas e horizontais não são 

comuns. 
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Nessa perspectiva, Cavaliere e Grynszpan (2008) demonstraram, em um estudo por 

eles realizado, que professores e estudantes têm conhecimento sobre hanseníase baseado em 

crendices em relação à cura, ao modo de transmissão e ao tratamento da hanseníase; que esse 

conhecimento advém de diversas fontes de origem, mas que nenhuma delas foi a escola; e que 

a maioria deseja aprender principalmente sobre o modo de transmissão e a cura da doença. 

 Do ponto de vista e da perspectiva do referido estudo, os autores concluíram que a 

educação em saúde sobre o risco de adoecer em hanseníase não está se desenvolvendo nos 

quatro ambientes (a escola, o local de trabalho, o ambiente clínico e a comunidade), como 

propõe o ideário da educação em saúde. E que, dentre esses quatro ambientes, a escola está 

sendo o mais negligenciado (CAVALIERE; GRYNSZPAN, 2008). 

Santana et al. (2008) acrescentam que, do ponto de vista midiático, a televisão e 

cartazes têm papel considerável para informar, mas não para motivar, não ocasionando 

mudanças; que a rede social (família com parentes em tratamento ou em alta) foi fundamental 

na motivação pela procura do atendimento e na aquisição do conhecimento sobre a doença; e 

que o conteúdo assimilado através de ações educativas não evoca o preconceito ou medo, mas 

também não é suficiente para acabar com o estigma já existente. 

Dessa maneira, há de se considerar que o conhecimento cientificamente produzido no 

campo da saúde e intermediado pelos profissionais da saúde ainda não atinge a vida cotidiana 

das pessoas em seu sentido pleno. Faz-se necessária, dessa maneira, a realização de estudos 

que fomentem a educação em saúde em hanseníase nos quatro ambientes (escola, local de 

trabalho, ambiente clínico e comunidade), a fim de que a população seja capacitada para 

detectar precocemente um caso suspeito de hanseníase e orientá-lo a procurar um serviço de 

saúde para receber atendimento, e para que seja eliminado ou ao menos diminuído o estigma 

existente para com os portadores de hanseníase.  

Vasconcelos (?) nos informa que, na constituição do método da educação popular, o 

Brasil teve um papel pioneiro no mundo, o que explica em parte a sua importância na 

redefinição de práticas sociais dos mais variados campos do saber. De acordo com o autor, a 

educação popular começou a se estruturar como corpo teórico e prática social no final dos 

anos de 1950, quando intelectuais e educadores ligados à Igreja Católica e influenciados pelo 

humanismo personalista que florescia na Europa no pós-guerra se voltam para as questões 

populares. 

Paulo Freire foi o pioneiro no trabalho de sistematização teórica da educação popular; 

seu livro “Pedagogia do Oprimido” (1966) ainda repercute em todo o mundo. O autor 

acrescenta que educação popular não é o mesmo que "educação informal", pois, para ele, há 
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muitas propostas educativas que se dão fora da escola, mas que utilizam métodos verticais de 

relação educador-educando. 

Segundo Brandão (1982), a educação popular não visa criar sujeitos subalternos 

educados, e sim, participar do esforço que já fazem hoje as categorias de sujeitos subalternos 

para a organização do trabalho político que, passo a passo, abra caminho para a conquista de 

sua liberdade e de seus direitos. 

Vasconcelos (?) nos fala que a educação popular é um modo de participação de 

agentes eruditos (professores, padres, cientistas sociais, profissionais de saúde e outros) neste 

trabalho político. Ela busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no 

processo de participação popular, fomentando formas coletivas de aprendizado e investigação 

de modo a promover o crescimento da capacidade de análise crítica sobre a realidade e o 

aperfeiçoamento das estratégias de luta e enfrentamento. Ela é uma estratégia de construção 

da participação popular no redirecionamento da vida social. 

O autor considera que um elemento fundamental do método da educação popular é o 

fato de tomar, como ponto de partida do processo pedagógico, o saber anterior das classes 

populares. No trabalho, na vida social e na luta pela sobrevivência e pela transformação da 

realidade, as pessoas vão adquirindo um entendimento sobre a sua inserção na sociedade e na 

natureza. Este conhecimento fragmentado e pouco elaborado é a matéria prima da educação 

popular. Esta valorização do saber popular permite que o educando se sinta "em casa" e 

mantenha a sua iniciativa. Nesse sentido, não se reproduz a passividade usual dos processos 

pedagógicos tradicionais. Na educação popular não basta que o conteúdo discutido seja 

revolucionário se o processo de discussão se mantém vertical (VASCONCELOS, ?). 

No campo da saúde, destaca Vasconcelos (?), a educação popular tem sido utilizada 

como uma estratégia de superação do grande fosso cultural existente entre os serviços de 

saúde e o saber dito científico, de um lado, e a dinâmica de adoecimento e cura do mundo 

popular, de outro. Ela tem atuado a partir de problemas de saúde específicos ou de questões 

ligadas ao funcionamento global dos serviços e tem buscado entender, sistematizar e difundir 

a lógica, o conhecimento e os princípios que regem a subjetividade dos vários atores 

envolvidos, de forma a superar as incompreensões e mal-entendidos ou tornar conscientes e 

explícitos os conflitos de interesse. 

Em síntese, para Sales (2001), a educação popular é a formação de pessoas mais 

sabidas e mais fortes para conseguir melhor retribuição à sua contribuição econômica, política 

e cultural; mais sabidas e mais fortes para serem tranquilas, sadias e felizes e para terem uma 

convivência construtiva e preservadora com o meio ambiente físico e humano. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

3.1 TIPO DO ESTUDO 

O presente estudo está embasado no paradigma da produção social da saúde. Para 

Paim e Almeida Filho (2000, p. 30), a conotação do termo “paradigma” no sentido de 

movimento ideológico, que se tem apresentado no campo da saúde, corresponde a um 

“conjunto de noções, pressupostos e crenças, relativamente compartilhados por um 

determinado segmento de sujeitos sociais, que serve de referencial para a ação”. 

De acordo com Mendes (1996), ao falar da produção social da saúde, tudo o que existe 

é produto da ação humana na sociedade. Mendes ressalta que a saúde, para esse paradigma, é 

resultado de um processo de produção social que expressa a qualidade de vida de uma 

população, entendendo-se qualidade de vida como uma condição de existência dos homens no 

seu viver cotidiano. Dessa maneira, segundo o autor, a saúde é algo que está em permanente 

transformação, variando nesse processo entre dois polos que se complementam e nunca 

deixam de existir, ou seja, o processo de acumulação/desacumulação de saúde. 

De acordo com Santos e Westphal (1999) e Mendes (1996), este novo paradigma 

aponta para o modelo de vigilância da saúde, ampliando a situação do paradigma anterior para 

dar conta da globalidade do processo saúde/doença e orientar para a reformulação das práticas 

assistenciais e coletivas. Os autores acrescentam, ainda, que há a ruptura com a ideia de um 

setor de saúde, passando a ser a saúde um produto social resultante de fatos econômicos, 

ideológicos e cognitivos. 

Este trabalho pode ser denominado de pesquisa, pois, de acordo com Polit, Beck e 

Hungler (2004), pesquisa é uma investigação sistemática que usa métodos para resolver as 

questões ou os problemas. Segundo as autoras, a meta final de uma pesquisa é desenvolver, 

refinar e expandir um corpo de conhecimentos. 

Para as autoras, a pesquisa em enfermagem é a investigação sistemática destinada a 

desenvolver conhecimentos sobre os temas de importância para os enfermeiros, incluindo a 

prática, o ensino e a administração da enfermagem (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A presente pesquisa é do tipo exploratória – descritiva e de natureza quantiqualitativa. 

Para Triviños (2008), os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua 
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experiência em torno de determinado problema. O pesquisador parte de uma hipótese e 

aprofunda seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando antecedentes, maior 

conhecimento para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou do tipo experimental. 

Para Richardson (2008), os estudos de tipo descritivo propõem-se a investigar o “que 

é”, ou seja, a descobrir as características de um fenômeno como tal. Nesse sentido, são 

considerados como objeto de estudo uma situação específica, um grupo ou um indivíduo. 

Do ponto de vista da abordagem, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de 

natureza quantitativa e qualitativa. Os estudos quantitativos, segundo Richardson (2008), 

caracterizam-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Eles representam, 

em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 

interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às 

inferências. Na análise das informações, as técnicas quantitativas permitem verificar os 

resultados dos questionários e ampliar as relações descobertas. Eles são frequentemente 

aplicados em estudos descritivos. 

Para Richardson (2008), estudos de natureza qualitativa não empregam um 

instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema e são estudos que 

não pretendem enumerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. Na coleta de dados, 

entrevistas, observações e discussões em grupo podem enriquecer as informações obtidas, 

particularmente pela profundidade e pelo detalhamento das técnicas quantitativas. 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 O estudo foi desenvolvido em três escolas estaduais do Município de Parnamirim: a 

Escola Estadual Dom Nivaldo Monte, localizada no bairro Emaús; a Escola Estadual 

Professora Maria Cristina, localizada no bairro Boa Esperança; e a Escola Estadual Santos 

Dumont localizada no centro do Município de Parnamirim.                 

O Município de Parnamirim foi fundado em 17 de dezembro de 1958 e está localizado 

no litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, a 14 quilômetros de distância da capital 

(Natal). Limita-se ao norte com o Município de Natal, ao sul com os Municípios de Nísia 

Floresta e São José de Mipibu, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Município de 

Macaíba. Ele é um dos municípios que fazem parte da Grande Natal (PARNAMIRIM, 2009). 

Ele foi criado pela Lei nº. 2.325, de 17 de dezembro de 1958. Segundo o censo de 

2000, a população residente em Parnamirim é de 143.598 habitantes, dos quais 48,50% são do 
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sexo masculino e 51,50% do sexo feminino. Da população total do município, 87,50% vivem 

na área urbana e 12,50% vivem na área rural (PARNAMIRIM, 2009). 

A rede de saúde dispõe de três hospitais, uma policlínica, três unidades mistas, sete 

centros de saúde, um posto de saúde, 87 leitos e 42 equipes do Programa de Saúde da Família 

(PSF) (PARNAMIRIM, 2009). 

No ano de 2008, o Município de Parnamirim apresentou apenas sete casos de 

hanseníase. Assim, pelos parâmetros epidemiológicos, o município é considerado como tendo 

eliminado a doença, de acordo com a Carta de Eliminação da Hanseníase do Rio Grande do 

Norte (PARNAMIRIM, 2009). 

De acordo com dados coletados diretamente na 2ª DIRED (Diretoria Regional de 

Educação do Estado do Rio Grande do Norte), localizada no centro de Parnamirim, na área 

educacional, o município possui 11 estabelecimentos de ensino de nível médio e 43 

estabelecimentos de ensino de nível fundamental. 

Da população total, 87,00% são alfabetizados (PARNAMIRIM, 2009).   

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população do presente estudo compõe-se de 395 estudantes distribuídos entre as três 

escolas estaduais do Município de Parnamirim que foram sorteadas dentre o total de 11 para 

participar desta pesquisa. Esses alunos fazem parte das turmas do nono ano do ensino 

fundamental (em uma escola) e do primeiro ano do ensino médio (em duas escolas). A 

amostra do estudo compõe-se dos 164 estudantes que se ajustaram aos critérios de inclusão 

desta pesquisa. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Foram incluídos na pesquisa os estudantes que: estavam em sala de aula no dia do 

primeiro contato, em que foram explicados os objetivos da pesquisa e entregues os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLEs); tinham idade de 6 até 15 anos; estavam 

regularmente matriculados no ensino fundamental ou médio; frequentavam regularmente uma 

das três escolas sorteadas; aceitaram participar da pesquisa; forneceram autorização e 

assinatura dos TCLEs pelos genitores ou responsável. 

 

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Foram excluídos da pesquisa os estudantes que: estavam ausentes da sala de aula no 

dia do primeiro contato (em que foram explicados os objetivos da pesquisa e entregues os 
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Termos de Consentimento Livre e Esclarecido); tinham idade superior a 15 anos ou idade 

inferior a 6 anos; não eram alunos regulares das três escolas sorteadas; recusaram-se a 

participar na pesquisa; não forneceram autorização do pai, da mãe ou de responsável. 

 

 

3.6 COLETA DOS DADOS 

Antes de iniciar a coleta dos dados foi realizado um pré-teste do instrumento em uma 

escola municipal do Município de Parnamirim (ANEXO 3). Essa escola foi sorteada entre 

todas as 43 escolas municipais e foi a Escola Municipal Luzanira Maria da Costa Cruz, 

localizada no bairro Passagem de Areia de Parnamirim. 

Foram entrevistadas 18 crianças nessa escola sendo: cinco alunos do 3º ano e 13 

alunos do 4º ano. Percebeu-se, ao final do pré-teste, que seria muito difícil realizar a coleta 

dos dados em escolas municipais devido ao fato de as crianças serem muito novas e, por isso, 

muitas ainda terem dificuldades para ler e escrever. A coleta dos dados também demoraria 

muito e não teríamos tempo hábil para realizá-la dentro do tempo previsto para a defesa da 

dissertação devido ao grande número de estudantes matriculados. Dessa maneira, decidiu-se 

realizar a coleta dos dados em escolas estaduais (um total de 11) do Município de 

Parnamirim. 

Para selecionar as escolas que participariam do estudo foram escritos os nomes de 

todas as 11 escolas estaduais do Município de Parnamirim em papéis e foi feito um sorteio, no 

qual três escolas foram sorteadas (30% do total das escolas). Estas foram: a Escola Estadual 

Dom Nivaldo Monte, localizada no bairro Emaús; a Escola Estadual Professora Maria 

Cristina, localizada no bairro Boa Esperança; e a Escola Estadual Santos Dumont, localizada 

no centro de Parnamirim.  

Os dados foram coletados na Escola Dom Nivaldo Monte no dia 24 de março de 2011, 

com as turmas da manhã, e no dia 25 de março de 2011 com as turmas da tarde. Houve greve 

das escolas estaduais do Município de Parnamirim do dia 2 de maio até o dia 20 de julho de 

2011 (79 dias de greve), por isso não se pôde dar andamento à coleta dos dados nesse período. 

Após o fim da greve, os dados foram coletados na Escola Estadual Professora Maria 

Cristina nos dias 2 (turmas da manhã) e 4 (turmas da tarde) de agosto de 2011.  Na Escola 

Estadual Santos Dumont os dados foram coletados na tarde do dia 19 de agosto de 2011. 

Dessa maneira, somando-se a quantidade de alunos que participaram da pesquisa nas 

três referidas escolas, chegou-se a um total de 164 participantes. 
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Para a coleta dos dados foram utilizadas duas técnicas em um mesmo encontro: o 

questionário e a aula. O questionário, de acordo com Richardson (2008), é o instrumento de 

coleta de dados mais comumente utilizado. Ele cumpre pelo menos duas funções: descrever as 

características e medir determinadas variáveis de um grupo. 

Durante o procedimento de coleta dos dados foram explicados os objetivos da 

pesquisa para os alunos. Os que desejaram participar e se enquadraram nos critérios de 

inclusão da presente pesquisa receberam duas cópias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice D) para que fossem assinadas por eles e pelo pai, mãe ou 

responsável, de modo que uma cópia ficou com o participante da pesquisa e a outra com os 

pesquisadores. Esta última encontra-se devidamente arquivada em local seguro 

(Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e 

continuará sendo, por pelo menos cinco anos. 

Depois disso foi marcado um dia para que os alunos levassem até a escola o TCLE 

devidamente assinado e nesse mesmo dia foi realizada a coleta dos dados, na seguinte 

sequência: todos os alunos que trouxeram o TCLE assinado por eles e pelo pai, mãe ou 

responsável responderam aos questionamentos presentes em uma ficha de identificação dos 

mesmos (Apêndice A). 

Em seguida, os participantes responderam a um questionário sobre hanseníase 

(Apêndice B), participaram de uma aula sobre hanseníase, a qual foi ministrada pela 

mestranda e pela colaboradora voluntária Daniella Patrícia Cândido Rêgo, e que foi realizada 

de modo mais interativo possível, com os alunos participando ativamente, tirando dúvidas e 

contando experiências. 

Por fim, os participantes (alunos) responderam novamente ao questionário sobre 

hanseníase (Apêndice B), para que os pesquisadores pudessem comparar as respostas antes e 

após a aula, e, assim, constatar ou não a eficácia desta ação de educação em saúde em 

hanseníase. 

Vale destacar que, na fase de educação em saúde, ou seja, durante a aula sobre 

hanseníase, foram enfatizados alguns pontos a respeito da doença, a saber: o que é a 

hanseníase; a doença ao longo da história; sinais e sintomas da doença; forma de transmissão; 

tratamento e cura; atividades de autocuidado; estigma e preconceito; importância da educação 

em saúde na prevenção da doença. 
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados obtidos através da aplicação do instrumento de pesquisa questionário 

(questões fechadas) foram organizados, categorizados, digitados e submetidos ao programa 

Microsoft Office – Excel para análise a partir de números absolutos e com percentagem 

simples, sendo apresentados em forma de tabelas. 

Além disto, foi feita uma análise de conteúdo de acordo com Bardin (1977), para 

melhor compreensão dos achados da aplicação da questão aberta/qualitativa do questionário. 

Para Bardin (1977), a análise de conteúdo utiliza-se de um conjunto de técnicas, 

havendo várias maneiras de analisar conteúdos de dados de pesquisa. Assim, a mencionada 

autora conceitua a análise de conteúdo como se segue: 

 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não 

se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, 

será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações (BARDIN, 1977, 

p. 31). 

 

 

Conforme Bardin (1977), a análise de conteúdo se compõe de três etapas: a pré-

análise; a exploração do material; o tratamento e interpretação dos resultados. Para a autora, a 

primeira etapa corresponde à fase de organização, na qual se podem utilizar vários 

procedimentos, como a leitura flutuante (utilizada nesta pesquisa), as hipóteses, os objetivos e 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação; na segunda etapa os dados são 

codificados a partir das unidades de registro; na terceira etapa se faz a categorização, ou seja, 

a classificação dos elementos, de acordo com suas semelhanças e diferenciação, seguida de 

reagrupamento, em função de características comuns. 

Moraes (1999) reforça a definição de Bardin; para ele, a análise de conteúdo constitui 

uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura comum. 

O autor acrescenta que a matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de 

qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não verbal, como cartas, cartazes, 

jornais, revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, 

diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo, os dados advindos dessas 
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diversificadas fontes chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então, serem 

processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e 

inferência (passagem, através de regras válidas, do antecedente ao consequente de um 

argumento) a que aspira a análise de conteúdo (MORAES, 1999). 

No plano metodológico, Bardin (1977) diferencia a abordagem quantitativa da 

qualitativa na análise do conteúdo (aqui utilizamos a qualitativa). Para a autora, enquanto que 

na quantitativa o que serve de informação é a frequência com que surgem certas 

características do conteúdo, na qualitativa é a presença ou a ausência de determinada 

característica num determinado fragmento de mensagem que é tomado em consideração. 

Para Bardin (1977), os métodos da análise de conteúdo têm os seguintes objetivos: a 

ultrapassagem da incerteza e o enriquecimento da leitura. Desse modo, ela reforça que a 

análise de conteúdo tenta realçar o que se encontra em segundo plano. Destaca, ainda, que o 

objetivo da análise de conteúdo é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse 

conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não 

a da mensagem.  

Existem várias técnicas na análise de conteúdo, a saber: análise de avaliação; análise 

de enunciação; análise da expressão; análise das relações; análise do discurso. Dentre as 

técnicas possíveis na análise de conteúdo, escolheu-se trabalhar nesta pesquisa com a análise 

temática, a qual se insere na análise de enunciação. 

Para Bardin (1977), a análise de enunciação tem duas grandes características que a 

diferenciam de outras técnicas de análise de conteúdo: ela apoia-se numa concepção da 

comunicação como processo e não como dado, e funciona desviando-se das estruturas e dos 

elementos formais. 

Para Bardin (1977), fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, pode 

significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. Na terceira etapa da análise 

temática (o tratamento e interpretação dos resultados) são construídos os eixos temáticos nos 

quais são agrupadas as características comuns dos elementos encontrados durante a análise. 

Para a autora, alguns critérios podem ajudar o pesquisador no momento da construção 

das categorias empíricas na análise de conteúdo. Assim, podem ser consideradas como 

características das boas categorias: homogeneidade; exaustividade (esgotam a totalidade do 

texto); exclusividade (um mesmo elemento não pode ser classificado em duas categorias 

diferentes); objetividade (codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais); 

adequação ou pertinência (adaptadas ao conteúdo e ao objetivo do estudo) (BARDIN, 1977). 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Antecedente&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseq%C3%BCente&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argumento
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Os resultados da presente análise temática serão apresentados em forma de quadro 

seguido de descrições discursivas, acompanhadas de exemplificação de unidades de registro 

significativas para cada categoria encontrada. 

 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O presente estudo segue os parâmetros da Resolução de n° 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), a qual direciona os princípios éticos de pesquisas realizadas com 

seres humanos.  

Os participantes da pesquisa receberam informações sobre os objetivos a serem 

alcançados com a realização da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual foi elaborado com uma linguagem simples, acessível e ao alcance 

do entendimento do colaborador.  

Obedecendo à referida Resolução, garantimos que o estudo acarretou o mínimo de 

riscos aos participantes, pois cuidados foram tomados para manter a privacidade das 

informações fornecidas por eles, sendo resguardadas suas identidades. E poderiam solicitar a 

interrupção ou cancelar a participação na pesquisa no momento em que achassem necessário, 

não havendo remunerações para os mesmos, de quaisquer naturezas. 

De acordo com o que se encontra escrito no referido TCLE, foi garantido o anonimato 

dos participantes da pesquisa, assim como de seus pais ou responsáveis.  

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido foram arquivados em local seguro, 

especificamente no local que sedia a coordenação do projeto (Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte). O TCLE encontra-se na íntegra no 

apêndice D desta pesquisa. 

As avaliações foram realizadas de maneira a assegurar a confidencialidade e a 

privacidade das informações e dos procedimentos. 

Todos os resultados desta pesquisa serão utilizados somente para fomentar estratégias 

e políticas de atuação sobre a hanseníase no Município de Parnamirim e quiçá no Estado do 

Rio Grande do Norte, no sentido de garantir o alcance de ações integrais com qualidade na 

rede do Sistema Único de Saúde, na educação em saúde e na educação básica referentes à 

hanseníase. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) através do Parecer de n.° 204 de 2009. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 

 

 

 

 Neste momento são apresentados os resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa 

e são feitas discussões associadas à literatura relativa à temática. 

A Escola Estadual Dom Nivaldo Monte está localizada no bairro de Emaús, o qual faz 

parte do Município de Parnamirim, e foi a primeira escola onde se realizou a coleta dos dados. 

Essa escola possui seis turmas de primeiro ano do ensino médio, sendo três turmas em cada 

turno. Nestas seis turmas da escola estão matriculados 163 alunos, sendo três turmas no turno 

matutino com 26, 28 e 31 alunos cada, e três turmas no turno vespertino com 21, 28 e 29 

alunos cada. Destes, 45 preencheram os critérios de inclusão desta pesquisa, tendo participado 

efetivamente da mesma. 

A Escola Estadual Professora Maria Cristina é localizada no bairro Boa Esperança, o 

qual faz parte do Município de Parnamirim, e foi a segunda escola onde se realizou a coleta 

dos dados. Nessa escola estão matriculados 79 alunos no nono ano do ensino fundamental, 

divididos em duas turmas, uma no turno matutino (com 40 alunos) e outra no turno vespertino 

(com 39 alunos). Destes, 59 preencheram os critérios de inclusão desta pesquisa[,] tendo 

participado efetivamente da mesma. 

A Escola Estadual Santos Dumont é localizada no centro de Parnamirim e foi a 

terceira escola onde se realizou a coleta dos dados. Nessa escola estão matriculados 153 

alunos no primeiro ano do ensino médio, divididos em quatro turmas, todas no turno 

vespertino, sendo: 37 alunos na primeira turma; 40 alunos na segunda; e 38 alunos na terceira 

e quarta turmas. Destes, 60 preencheram os critérios de inclusão desta pesquisa, tendo 

participado efetivamente da mesma. 

 

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS DADOS QUANTITATIVOS 

4.1.1 Identificação dos sujeitos da pesquisa 

 Neste tópico são apresentados os dados referentes à identificação dos sujeitos da 

pesquisa, os quais refletem a amostra que foi selecionada, de estudantes de até 15 anos (com 

idade mínima de 6 anos de idade para participar da pesquisa) de três escolas da educação 

básica de Parnamirim/RN. 
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Tabela 1. Identificação dos sujeitos da pesquisa (turma, turno, idade em anos, gênero, cor da 

pele, município de residência), Parnamirim/RN, 2011 

      Identificação dos sujeitos da pesquisa N % 

Turma 

     9º ano do ensino fundamental 

 

59 35,97 

1º ano do ensino médio 

  

105 64,02 

Total 

   

164 100 

Turno 

     Matutino 

   

50 30,48 

Vespertino 

   

114 69,51 

Total 

   

164 100 

Idade em anos 

    De 6 a 10 anos 

  

50 30,48 

De 11 a 15 ano 

  

114 69,51 

Total 

   

164 100 

Gênero 

     Masculino 

   

65 39,63 

Feminino 

   

99 60,36 

Total 

   

164 100 

Cor da 

pele 

     Branca 

   

56 34,14 

Negra 

   

26 15,85 

Amarela 

   

23 14,02 

Parda 

   

51 31,09 

Não respondeu 

  

8 4,87 

Total 

   

164 100 

Município de residência 

   Parnamirim 

   

157 95,73 

São José de Mipibu 

  

3 1,82 

Monte Alegre 

  

3 1,82 

Vera Cruz 

   

1 0,6 

Total       164 100 

     Fonte: Própria da pesquisa, 2011. 

 

 

Destaca-se aqui uma quantidade maior de alunos cursando o 1º ano do ensino médio 

porque, em duas das três escolas, os estudantes que se encontravam na faixa etária exigida 

como critério de inclusão para participação nesta pesquisa estavam cursando este ano. 

O turno que se destacou em relação à maior quantidade de alunos que participaram da 

pesquisa foi o vespertino, com 69,51%, isso porque uma das três escolas só funcionava nesse 

turno.  
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 A faixa etária em anos que se destacou em relação à maior quantidade de alunos 

participantes desta pesquisa foi a de 11 a 15 anos, com 69,52%. 

 

Em relação ao gênero, o feminino teve destaque em participação nesta pesquisa, com 

60,36% dos alunos. 

 A classificação das raças foi considerada tendo em vista a realidade encontrada no 

Estado do Rio Grande do Norte e os hábitos culturais de seu povo, embora o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) classifique as raças no Brasil como: branca, 

preta, amarela, parda ou indígena (IBGE, 2011). 

Dessa maneira, em relação à raça, a maioria dos participantes (34,15%) respondeu ser 

da raça branca, seguida dos que responderam ser da raça parda (31,19%). A menor 

percentagem foi dos que não responderam ao questionamento, que correspondeu a 4,88% da 

amostra estudada. 

 No questionamento referente ao município de residência foi evidente a participação 

dos estudantes que residiam em Parnamirim/RN (95,73% dos estudantes) provavelmente 

devido ao fato de as três escolas se localizarem nesse município. 

Outras razões que estariam envolvidas nesse resultado referem-se ao fato de o 

município possuir melhor oferta do ensino, de transporte, merenda, ou até mesmo por um dos 

pais trabalhar no município (PARNAMIRIM, 2009). 
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Tabela 2. Identificação dos sujeitos da pesquisa (bairro de residência), Parnamirim/RN, 2011 

      Identificação dos sujeitos da pesquisa N % 

Bairro de residência 

    Parnamirim 

     Emaús 

   

14 8,91 

Parque Industrial 

  

20 12,73 

Nova Parnamirim 

  

11 7 

Jardim Aeroporto 

  

4 2,54 

Jardim Planalto 

  

32 20,38 

Boa Esperança 

  

15 9,55 

Liberdade 

   

9 5,73 

Primavera 

   

3 1,91 

Cajupiranga 

   

2 1,27 

Centro 

   

7 4,45 

Santa Tereza 

   

3 1,91 

Blumenal 

   

1 0,63 

Passagem de Areia 

  

2 1,27 

Rosa dos Ventos 

  

3 1,91 

Vale do Sol 

   

4 2,54 

Parque de Exposições 

  

3 1,91 

Cohabinal 

   

2 1,27 

Nova Esperança 

  

1 0,63 

Bela Vista II 

   

1 0,63 

Vida Nova 

   

2 1,27 

Santos Reis 

   

4 2,54 

Monte Castelo 

  

6 3,82 

Não Respondeu 

  

7 4,45 

Total 

   

157 100 

Vera Cruz 

     Não Respondeu 

  

1 100 

Total 

   

1 100 

Monte Alegre 

    Alto do Quirambú 

  

1 33,33 

Centro 

   

1 33,33 

Lagoa do Mato 

  

1 33,33 

Total 

   

3 100 

São José do Mipibu 

    Centro 

   

2 66,66 

Bairro Novo 

   

1 33,33 

Total       3 100 

    Fonte: Própria da pesquisa, 2011. 
 

 

 

 Nessa tabela vê-se que no Município de Vera Cruz nenhum dos alunos participantes 

da pesquisa respondeu a respeito do bairro onde morava. Em Monte Alegre, os estudantes se 
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dividiram igualmente entre os bairros: Alto de Quirambú, Centro e Lagoa do Mato. Em São 

José de Mipibu prevaleceu a participação dos estudantes que moravam no centro do 

município. Em Parnamirim, destacou-se na pesquisa a participação de estudantes que 

moravam no bairro Jardim Planalto, com 20%, e os bairros onde houve menor quantidade de 

participantes foram Blumenal, Nova Esperança e Bela Vista II, com apenas 0,63% dos 

participantes do estudo. 

 

 

Tabela 3. Identificação dos sujeitos da pesquisa (quantidade de pessoas que moram com 

você), Parnamirim/RN, 2011 

       Identificação dos sujeitos da pesquisa   N % 

Quantidade de pessoas que moram com você 

   Nenhuma 

    

0 0 

Uma 

    

2 1,22 

Duas 

    

18 10,97 

Três 

    

43 26,21 

Quatro 

    

49 29,87 

Cinco 

    

28 17,07 

Seis 

    

14 8,53 

Sete 

    

5 3,05 

Oito 

    

3 1,83 

Nove 

    

1 0,61 

Dez 

    

1 0,61 

Mais do que dez       0 0 

Total         164 100 

 Fonte: Própria da pesquisa, 2011. 

 

 
 

 Em relação à quantidade de pessoas que moravam com os estudantes, destacou-se a 

opção quatro pessoas, com 29,88%. A menor percentagem foi nos valores de nove e 10 

pessoas, com apenas 0,61%. Esse baixo número de pessoas nas famílias dos estudantes reflete 

uma tendência natural na diminuição de filhos nas famílias no Brasil. 

Os valores nenhuma pessoa e mais do que 10 pessoas não tiveram resposta. Esses 

resultados são considerados bons, pois, se acontecer de algum dos estudantes ou familiares 

adoecer de hanseníase, o número de contatos domiciliares dos mesmos é pequeno, 

diminuindo, dessa maneira, a quantidade de pessoas que correm o risco de também contrair a 

doença. 
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 Por outro lado, esse pequeno número de pessoas que residem com os estudantes 

(reflexo da política econômica e social e da melhora do Índice de Desenvolvimento Humano) 

mostra-se como um empecilho, porque será pequeno o número de pessoas da família para as 

quais eles divulgarão as informações sobre hanseníase, na medida em que os estudantes que 

participaram desta pesquisa serão multiplicadores dos conhecimentos que adquiriram durante 

a atividade de educação em saúde em hanseníase. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao realizar a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2009, dos 58,6 milhões de 

domicílios particulares permanentes estimados em 2009, 18,3% tinham cinco ou mais 

moradores, após uma queda de aproximadamente 1% ao ano, desde os 23,3% registrados em 

2004. 

Os domicílios com dois e três moradores aumentaram conjuntamente de 42,8% para 

47,7% e os com apenas um morador passaram de 10,4% para 12% no mesmo período. O 

número médio de pessoas por família residente em domicílio particular foi de 3,1 pessoas em 

2009, o mesmo registrado em 2008. Essa média foi parecida à encontrada nesta pesquisa, a 

qual foi de cinco moradores (o estudante e mais outras quatro pessoas) (IBGE, 2009). 

A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) nacional possui um projeto e uma 

revista produto desse projeto intitulada: “Adolescer – compreender, atuar, acolher”, a qual nos 

remete à reflexão-ação voltada à promoção do desenvolvimento saudável da juventude, e que 

se constitui em uma grande contribuição da ABEn à sociedade (ABEn, 2011). 

 O projeto mostra que o processo de adolescer possui componentes genéticos e 

biológicos, conhecimentos e valores construídos ao longo das experiências de vida, além de 

uma estrutura psicoemocional e potencial para o questionamento e a criação. As marcas 

sociais desse processo fundam-se na história familiar e de socialização, nas relações de 

igualdade/desigualdade vividas em torno das categorias de gênero, classes sociais e etnia, no 

partilhamento de preceitos de moralidade e hierarquizações, entre outros tantos elementos que 

dão contorno à subjetividade humana (ABEn, 2011). 

 Esse processo de adolescer está intimamente relacionado à educação. Esta constitui 

um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, devendo ser assegurada pelo Poder 

Público, o qual é encarregado de fornecer as condições necessárias à sua efetivação (ABEn, 

2011). 

Dessa maneira, a escola coloca-se na vida do jovem como uma instituição de grande 

significado, por proporcionar o exercício de sua identidade para além da família, em contatos 

com contextos de condicionamentos e diferenças sociais, e por criar condições para a 
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produção e o acesso a novos saberes e ao conhecimento socialmente produzido e 

sistematizado (ABEn, 2011). 

A escola é também um espaço privilegiado para a promoção de saúde num enfoque 

ampliado, na perspectiva de construção de cidadania e de envolvimento dos diversos atores 

que compõem esse universo: adolescentes, estudantes, profissionais da educação, familiares, 

líderes comunitários e profissionais da saúde (ABEn, 2011).  

O material referenciado pela ABEn-Nacional mostra, com isso, a importância dessa 

inter-relação que foi feita aqui nesta pesquisa, quando associa o adolescente e o seu processo 

de adolescer à educação, à escola e ao convívio desses alunos com seus familiares. Assim, o 

estudante que participou desta pesquisa passou da condição de aprendiz para a de 

multiplicador do conhecimento em sua escola, em sua casa e em sua comunidade. 
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Tabela 4. Identificação dos sujeitos da pesquisa (profissão do seu pai), Parnamirim/RN, 2011 

 

Identificação dos sujeitos da pesquisa N % 

Profissão do seu pai 

    Mestre de obras 

  

6 3,66 

Secretário 

   

2 1,22 

Pintor 

   

1 0,61 

Aposentado 

   

4 2,44 

Caminhoneiro 

  

3 1,83 

Pedreiro 

   

16 9,75 

Empresário 

   

1 0,61 

Balconista 

   

1 0,61 

Agente de serviços gerais (ASG) 

 

2 1,22 

Nível técnico 

  

8 4,88 

Auxiliar de enfermagem 

  

1 0,61 

Motorista 

   

14 8,54 

Mecânico 

   

5 3,05 

Vigilante 

   

4 2,44 

Pescador 

   

1 0,61 

Funcionário público 

  

4 2,44 

Autônomo 

   

22 13,41 

Economista 

   

1 0,61 

Bibliotecário 

   

1 0,61 

Porteiro 

   

1 0,61 

Garçom 

   

1 0,61 

Funcionário de transportadora 

 

1 0,61 

Comerciante 

   

15 9,06 

Funcionário de fábrica 

  

2 1,22 

Serralheiro 

   

2 1,22 

Personal trainer 

  

1 0,61 

Professor 

   

1 0,61 

Cozinheiro 

   

1 0,61 

Gari 

   

1 0,61 

Bombeiro hidráulico 

  

1 0,61 

Militar 

   

3 1,83 

Supervisor 

   

3 1,83 

Enfermeiro 

   

1 0,61 

Farmacêutico 

  

1 0,61 

Padeiro 

   

1 0,61 

Vereador 

   

1 0,61 

Gerente de farmácia 

  

1 0,61 

Não respondeu     29 17,68 

Total       164 100 

    Fonte: Própria da pesquisa, 2011. 
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Tabela 5. Identificação dos sujeitos da pesquisa (profissão da sua mãe), Parnamirim/RN, 2011 

      Identificação dos sujeitos da pesquisa N % 

Profissão da sua mãe 

    Cabeleireira 

   

5 3,05 

Secretária 

   

2 1,22 

Dona de casa 

  

45 27,44 

Agente de serviços gerais (ASG) 

 

5 3,05 

Comerciante 

  

3 1,83 

Estudante 

   

2 1,22 

Cozinheira 

   

4 2,44 

Motorista 

   

1 0,61 

Taxista 

   

1 0,61 

Empresária 

   

2 1,22 

Telefonista 

   

1 0,61 

Vendedora 

   

5 3,05 

Costureira 

   

5 3,05 

Técnica em enfermagem 

 

3 1,83 

Enfermeira 

   

2 1,22 

Podóloga 

   

1 0,61 

Cuidadora 

   

1 0,61 

Merendeira 

   

3 1,83 

Professora 

   

9 5,49 

Auxiliar administrativa 

  

1 0,61 

Agente de saúde 

  

1 0,61 

Atendente 

   

1 0,61 

Autônoma 

   

9 5,49 

Funcionária pública 

  

3 1,83 

Tesoureira 

   

1 0,61 

Doméstica 

   

14 8,54 

Aposentada 

  

2 1,22 

Zeladora de escola 

  

1 0,61 

Desempregada 

  

2 1,22 

Diarista 

   

1 0,61 

Manicure 

   

1 0,61 

Decoradora 

   

1 0,61 

Autônoma 

   

1 0,61 

Babá 

   

1 0,61 

Representante comercial 

 

1 0,61 

Balconista 

   

1 0,61 

Não respondeu     22 13,41 

Total       164 100 

     Fonte: Própria da pesquisa, 2011. 
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Quanto à profissão dos pais dos participantes da pesquisa, 17,68% não responderam, o 

que correspondeu à maior percentagem para essa pergunta. A ocupação de autônomo ficou 

em segundo lugar, com 13,41% das respostas. A profissão de pedreiro ficou em terceiro lugar, 

com 9,75% das respostas, e a de comerciante em quarto lugar, com 9,06% das respostas. 

Quanto à profissão das mães dos estudantes, a dona de casa se destacou de todas as 

outras e ficou em primeiro lugar no número de respostas, com 27,44%. Depois dela, a opção 

não respondeu foi marcada por 13,41% dos estudantes. Em terceiro lugar, ficou a profissão de 

doméstica, com 8,54% das respostas. 

 Esses dados são um reflexo da classe social dos participantes desta pesquisa e seus 

familiares. Para Lenin (1957, p.162), classe social é definida como: 

 

 

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar 

que ocupan en un sistema de produción históricamente determinado, por las 

relaciones en que se encuentran con respecto a los médios de produción (relaciones 

que en gran parte queda establecidas y formuladas por las leyes), por el papel que 

desempeñan en la organización social del trabajo y, consiguientemente, por el modo 

y la proporción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. Las 

clases son grupos humanos, uno de los quales puede apropiar-se del trabajo del otro, 

por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economia social. 

 

 

O conceito de classe engloba, portanto, diferentes instâncias (econômica, jurídico-

política e ideológica) que compõem o todo social. 

De acordo com Blau e Duncan (1967), a noção de nível socioeconômico tem uma 

perspectiva de enfatizar as medidas contínuas para descrever a estrutura social. Ela é 

reconhecida como aplicação empírica da teoria funcionalista, que explica o fenômeno da 

estratificação social pelas diferenças na realização de status (status achievement) dos 

indivíduos e reconhece uma estrutura hierárquica da sociedade com base nas ocupações. 

Um estudo realizado por Laurenti e Del Grossi em 1999, intitulado “A evolução das 

pessoas ocupadas nas atividades agrícolas e não agrícolas nas áreas rurais do Brasil”, 

encontrou em seus resultados que a averiguação sobre a distribuição regional das principais 

ocupações não agrícolas permite reafirmar a importância do ramo de atividade designado de 

Prestação de Serviços, assim como do principal setor de atividade, denominado de Emprego 

Doméstico, pois os Serviços Domésticos detêm a supremacia das ocupações em todas as 

grandes regiões modificadas, o que corrobora os resultados deste estudo (LAURENTI; DEL 

GROSSI, 1999). 
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O estudo encontrou também que a outra ocupação mais frequente era a de pedreiro, 

(exceto para a Região Nordeste), o que também corrobora os resultados deste estudo, pois foi 

a profissão mais citada pelos estudantes como sendo a de seus pais (LAURENTI; DEL 

GROSSI, 1999). 

Os autores reforçam que tais posicionamentos refletem a importância que o ramo e o 

setor de atividade especificado como Construção Civil tem ocupado no plano nacional. De 

forma que, no geral, eles concluíram que se pode estender ao plano regional a afirmativa de 

que têm predominado no meio rural do Brasil as profissões que não requerem mão de obra 

especializada e/ou com elevado grau de escolaridade (LAURENTI; DEL GROSSI, 1999). 

 

 

Tabela 6. Identificação dos sujeitos da pesquisa (faixa de renda da sua família), 

Parnamirim/RN, 2011 

      Identificação dos sujeitos da pesquisa N % 

Faixa de renda da sua família* 

   Sem renda fixa 

  

14 8,54 

Menos de 1 salário 

  

42 25,6 

De 1 a menos de 4 salários 

 

54 32,93 

De 4 a menos de 8 salários 

 

7 4,27 

De 8 a menos de 12 salários 

 

5 3,05 

De 12 salários ou mais 

  

0 0 

Ignorado 

   

37 22,56 

Não respondeu     5 3,05 

Total       164 100 

    Fonte: Própria da pesquisa, 2011.    * Salário de referência: R$ 510,00. 

 

 

 Quando questionados sobre a faixa de renda familiar, a maioria (32,93%) dos 

estudantes respondeu ser de 1 a menos de 4 salários (o que reflete uma melhoria nas 

condições de vida), seguida por 25,60% que respondeu ser de menos de 1 salário e de 22,56% 

que respondeu como ignorado. 

 O menor número de respostas para esse questionamento ficou para a opção “Sem 

renda fixa”, com apenas 8,54%, o que reflete o avanço da melhoria das condições de vida da 

população. 

 Apesar disto, Barros et al. (2000) relatam que todos os estudos de distribuição de 

renda no Brasil constatam os elevados níveis de pobreza e desigualdade de sua população, o 
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que, de acordo com Furtado (1986), estaria associado ao seu processo histórico de 

desenvolvimento socioeconômico. 

Hoffman (2006) e Barros et al. (2007) mostram que, desde a colonização, o Brasil 

observa extrema concentração de terras em favor de um restrito número de proprietários, e, 

atualmente, essa desigualdade se reproduz de forma acentuada na distribuição de rendimentos 

da população. Barros et al. (2007) enfatiza que, mesmo com a pronunciada redução das 

diferenças nos anos 2000, o Brasil ainda se consolida como uma das nações mais desiguais do 

planeta. 

Entre os condicionantes do elevado grau de desigualdade socioeconômica, Hall e 

Jones (1996) e Maia (2009) destacam aqueles derivados das diferenças regionais. Para os 

autores, assim como os elementos históricos, culturais e ambientais influenciariam o grau de 

desenvolvimento socioeconômico de uma região, os diferentes estágios de desenvolvimento 

regional determinam distintas estruturas socioeconômicas, exercendo papel fundamental na 

distribuição geográfica da população e da renda. 

Um estudo realizado por Maia (2010), intitulado “A contribuição das fontes de 

rendimento na dinâmica da distribuição espacial de renda no Brasil”, teve como objetivo 

analisar a dinâmica dos padrões espaciais de concentração de renda dos municípios brasileiros 

entre os anos de 1980 e 2000. Os resultados desse estudo mostraram que se destaca o 

importante papel das diferenças regionais na extrema desigualdade de renda no Brasil e a 

relevante contribuição dos rendimentos não provenientes do trabalho, sobretudo 

aposentadorias e pensões, para a redução das diferenças entre as rendas per capita municipais 

(MAIA, 2010).  

O autor destaca que o significativo crescimento da dependência do rendimento de 

aposentadorias e pensões ocorre em praticamente todo o território, e, especialmente, em uma 

extensa faixa contígua de localidades que se estende do Estado do Rio de Janeiro à Região 

Nordeste e no extremo meridional do Rio Grande do Sul (MAIA, 2010). 

Entre os condicionantes dessa evolução, o autor encontrou que se destacaram os 

baixos rendimentos do mercado de trabalho nas localidades mais pobres e a dinâmica 

migratória, que ainda cumpre importante papel na composição demográfica e 

consequentemente na estrutura de rendimentos da população brasileira (MAIA, 2010).   

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao realizar a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2009, mostrou que o rendimento médio 

mensal real de todas as fontes cresceu 2,3% entre 2008 e 2009, atingindo R$ 1.088. Os 
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valores reais médios de todas as fontes, para o período 2004-2008, foram: R$ 915, R$ 962, R$ 

1.020, R$ 1.046 e R$ 1.064 (IBGE, 2009). 

O IBGE mostra que, em 2009, o rendimento médio domiciliar ficou em R$ 2.085, com 

ganho real de 1,5% em relação aos R$ 2.055 verificados em 2008. Esse dado corrobora os 

resultados do nosso estudo, o qual mostrou que a faixa de renda familiar mais encontrada 

entre os estudantes foi de 1 a menos de 4 salários mínimos (IBGE, 2009). 

A pesquisa do IBGE mostra, ainda, que, entre 2004 e 2009, o aumento acumulado 

somou 19,3%. Como o crescimento foi mais intenso nas classes de rendimento mais baixas, 

houve queda no indicador de concentração de renda (IBGE, 2009). 

 

 

 

4.1.2 Comparativo dos questionários antes e depois da aula 

A educação em saúde é considerada como prática transformadora que deve ser 

inerente a todas as ações de controle da Hanseníase. Essa prática foi considerada 

transformadora se observados atentamente os resultados da presente pesquisa, a qual aponta 

para resultados positivos com a utilização da educação em saúde em hanseníase (BRASIL, 

2002). 

Após análise cuidadosa dos resultados alcançados com a atividade de educação em 

saúde em hanseníase para os estudantes da educação básica de Parnamirim/RN, através das 

três escolas sorteadas, pode-se perceber a efetividade dessa atividade, tendo-se em vista que a 

maioria dos alunos respondeu corretamente aos questionamentos a respeito da hanseníase 

após a aula ministrada, fato que demonstra que os mesmos adquiriram efetivamente o 

conhecimento sobre a doença. 
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Tabela 7. Comparativo do questionário antes e depois da aula, Parnamirim/RN, 2011 

 

Questionário           
Antes 

da aula   

                 

Depois 

da aula   

       
N % N % 

Você já ouviu falar em 

hanseníase? 

        Sim 

      

113 68,9 162 98,78 

Não 

      

52 31,09 2 1,22 

Se sim, como conseguiu a informação? 

       Rádio 

      

3 2,65 0 0 

Televisão 

      

75 66,37 33 20,37 

Escola 

      

12 10,62 82 50,62 

Panfletos 

      

1 0,88 2 1,23 

Familiares 

      

4 3,54 3 1,85 

Amigos 

      

4 3,54 2 1,23 

Profissionais de saúde 

     

9 7,96 40 24,69 

Filmes 

      

1 0,88 0 0 

Outros 

      

4 3,54 0 0 

O que é a hanseníase?  
        É uma doença transmissível causada por uma 

bactéria 

  

59 35,98 159 96,95 

É uma doença sexualmente transmissível 

   

4 2,44 0 0 

É uma doença causada por descuido da pessoa 

   

12 7,32 2 1,22 

Não sei 

      

89 54,27 3 1,83 

A hanseníase é transmitida 

        Por relações sexuais 

     

7 4,27 1 0,61 

Por alimentos 

     

1 0,61 3 1,83 

Pelo preconceito 

     

0 0 1 0,61 

Através das vias respiratórias 

    

24 14,63 155 94,51 

Por falta de higiene 

     

19 11,58 0 0 

Pelo aperto de mão 

     

1 0,61 1 0,61 

Não sei 

      

112 68,29 3 1,83 

O que a hanseníase causa nas pessoas?  
       Vômito e diarreia 

     

9 5,49 2 1,22 

Febre alta e tosse 

     

15 9,15 26 15,85 

Lesões na pele e nos nervos periféricos 

   

49 29,88 132 80,49 

Dor intensa 

      

3 1,83 0 0 

Não sei 

      

88 53,66 4 2,44 

Você sabe onde procurar ajuda em  
       caso de suspeita de hanseníase? 

        Sim 

      

128 78,05 162 98,78 

Não             36 21,95 2 1,22 

Fonte: Própria da pesquisa, 2011.     
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Continuação da Tabela 7. Comparativo do questionário antes e depois da aula, 

Parnamirim/RN, 2011 

 

Questionário       
Antes 

da aula   
Depois 

da aula   

     
N % N % 

Se sim, qual seria o local mais adequado?  

     Algum serviço de 

saúde 

   

127 99,22 161 99,38 

Escola 

    

0 0 1 0,62 

Igreja 

    

1 0,78 0 0 

As pessoas que convivem com o doente de 

     hanseníase também precisam procurar 

ajuda? 

     Sim 

    

87 53,05 157 95,73 

Não 

    

6 3,66 1 0,61 

Não sei 

    

71 43,29 6 3,66 

Você conhece alguém que tenha ou que teve hanseníase?  
    Sim 

    

4 2,44 6 3,66 

Não 

    

160 97,56 158 96,34 

A hanseníase tem cura? 

      Sim 

    

77 46,95 160 97,56 

Não 

    

2 1,22 0 0 

Não sei         85 51,83 4 2,44 

Fonte: Própria da pesquisa, 2011.     

 

 
 

 

 Pode-se perceber que 68,90% dos estudantes já haviam ouvido falar em hanseníase 

antes da atividade de educação em saúde realizada na escola e que, após, 98,78% relataram ter 

ouvido falar na doença. Nota-se que 1,22% dos alunos que estavam presentes na aula, ainda 

relataram não ter ouvido falar em hanseníase. 

 Os estudantes que disseram ter ouvido falar em hanseníase responderam também sobre 

como eles conseguiram essa informação. Antes da educação em saúde em hanseníase, a 

maioria (66,37%) respondeu que conseguiu através da televisão. 

Depois, a maioria (50,62%) respondeu que foi na escola, mas ainda houve 24,69% que 

responderam ter sido por profissionais de saúde, o que não deixa de comprovar a efetividade 

da educação em saúde proposta por esta pesquisa, uma vez que as facilitadoras que 

conduziram a atividade de educação em saúde são da área da saúde, uma profissional e a outra 

estudante. 



82 

 

A comunicação e a educação em saúde são dois dos componentes estruturantes do 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase, compreendendo três eixos: ações de 

comunicação em saúde; educação permanente; e mobilização social. Essas ações devem ser 

conduzidas sempre em consonância com as políticas vigentes (BRASIL, 2011). 

Nesse processo, se deve promover a participação de diferentes atores sociais no 

planejamento, execução e avaliação, favorecendo a democratização e a descentralização 

dessas ações. As ações de comunicação são fundamentais à divulgação das informações sobre 

hanseníase dirigidas à população em geral, e, em particular, aos formadores de opinião 

(professores, jornalistas, líderes religiosos), aos profissionais de saúde e pessoas atingidas 

pela doença e de sua convivência. Essas ações devem ser realizadas de forma integrada à 

mobilização social (BRASIL, 2011). 

Nesta pesquisa os atores sociais envolvidos foram a mestranda, sua orientadora e a 

estudante de enfermagem que ajudou na coleta dos dados; todos os diretores e professores das 

escolas envolvidas; os integrantes da Secretaria de Educação de Parnamirim/RN; e os 

estudantes que participaram da pesquisa, assim como os pais ou responsáveis que autorizaram 

a participação destes. 

Recomenda-se que a educação permanente em saúde contemple, para o controle da 

hanseníase, a reorientação das práticas de formação, atenção, gestão, formulação de políticas 

e controle social, e seja realizada de forma intersetorial, com outras áreas governamentais, 

sociedades científicas, conselhos reguladores e órgãos formadores de profissionais da saúde e 

entidades não governamentais (BRASIL, 2011). Dessa maneira, foi enfatizada nesta pesquisa 

a educação em saúde na educação básica, relacionando a saúde à educação. 

De acordo com as recomendações do Pacto pela Saúde, cabe às três esferas de 

governo, trabalhar em parceria com as demais instituições e entidades da sociedade civil para 

a divulgação de informações atualizadas sobre a hanseníase e atenção integral ao portador de 

hanseníase ou de suas sequelas (BRASIL, 2011). 

Dessa maneira, a educação permanente em saúde, ao proporcionar a formação dos 

profissionais de saúde, gestores e usuários, é uma estratégia essencial à atenção integral 

humanizada e de qualidade, ao fortalecimento do SUS e à garantia de direitos e da cidadania. 

Para tanto, faz-se necessário estabelecer ações intersetoriais, envolvendo os setores da 

Educação e da Saúde, de acordo com as diretrizes para implementação da política nacional de 

educação permanente em saúde. 

Nesse sentindo, pode-se afirmar que houve essa parceira na realização da presente 

pesquisa, uma vez que a esfera federal (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) por 
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meio da pesquisa, interagiu com a esfera estadual na figura das escolas estaduais do 

Município de Parnamirim/RN como participantes da pesquisa através da colaboração dos 

alunos nelas matriculados. 

Esses alunos tiveram a oportunidade de participar da educação em saúde em 

hanseníase nas escolas em que estudam por meio desta pesquisa e se tornaram detentores de 

tal conhecimento, sendo, pois, agora sujeitos ativos na divulgação das informações sobre 

hanseníase para seus familiares e amigos, dando, dessa forma, continuidade ao processo 

ensino-aprendizagem. 

 Antes da aula 54,27% dos estudantes responderam que não sabiam o que é a 

hanseníase. Depois, 96,95% responderam corretamente, dizendo que a hanseníase é uma 

doença transmissível causada por uma bactéria, ou seja, quase todos os estudantes 

responderam corretamente ao questionamento, tendo apenas 3,05% respondido de maneira 

incorreta à questão. É importante destacar, ainda, que após a aula nenhum dos alunos associou 

a hanseníase a uma doença sexualmente transmissível. 

Um exemplo de educação em saúde em hanseníase na educação básica que corrobora a 

iniciativa desta pesquisa é um projeto realizado pela pró-reitoria de extensão da Universidade 

Federal do Espírito Santo (PROEX/UFES, 2011), no qual os participantes do projeto de 

extensão intitulado “Saber Hanseníase” visitam escolas da rede de ensino fundamental 

municipal e estadual de educação do Município de São Mateus, no intuito de divulgar a 

doença hanseníase entre os alunos. 

O projeto é desenvolvido através da realização de atividades de educação em saúde de 

forma lúdica, com dinâmicas e jogos elaborados para conhecimento dos alunos sobre os 

principais sinais da doença, bem como da avaliação clínica dos estudantes para identificação 

de casos suspeitos, e investigação de risco familiar. 

Na presente pesquisa, os recursos utilizados foram informações científicas sobre a 

hanseníase e fotografias que ilustraram a doença, apresentadas com o recurso de multimídia 

comumente chamado de datashow, através de apresentação em Power Point integrante do 

Office ano 2007. 

Outro estudo que corrobora os resultados desta pesquisa foi o realizado por Miranda, 

Silva, Duarte, Silva e Silva (2010), intitulado “Informações acerca da hanseníase aos 

escolares do ensino fundamental nas escolas do bairro de Passagem de Areia, em 

Parnamirim/RN”. 

 Esse estudo teve como objetivo proporcionar ações educativas em saúde relacionadas 

à prevenção, diagnóstico e tratamento da hanseníase, assim como informar os escolares sobre 
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aspectos relacionados a essa doença; foi um estudo exploratório-descritivo que teve como 

publico alvo alunos do ensino fundamental das escolas do bairro de Passagem de Areia, 

localizado no Município de Parnamirim/RN. Os dados foram obtidos por meio da avaliação 

(pré-teste e pós-teste) dos conhecimentos dos alunos acerca da hanseníase. Além disso, 

realizaram-se atividades educativas em saúde sobre a hanseníase (MIRANDA et al., 2010). 

As autoras puderam constatar através do pré-teste (assim como foi constatado nesta 

pesquisa no questionário antes da aula) que a Hanseníase ainda é pouco conhecida pelos 

escolares. Entretanto, após a realização das ações de educação em saúde em hanseníase, elas 

constataram que houve uma mudança significativa nos resultados do pós-teste (neste caso no 

questionário após a aula), o que confirmou a importância da educação em saúde em 

hanseníase (MIRANDA et al., 2010). 

Entretanto, não é sempre que encontramos estudos que mostrem ações de educação em 

saúde em hanseníase baseadas na educação transformadora, o que reforça a importância da 

presente pesquisa na transformação do conhecimento em algo a que a população tenha acesso. 

Um exemplo disso são os resultados de um estudo feito por Silva e Paz intitulado 

“Educação em saúde no programa de controle da hanseníase: a vivência da equipe 

multiprofissional” e publicado na revista Esc Anna Nery Rev Enferm no ano de 2010 

(SILVA; PAZ, 2010). 

Esse estudo abordou a vivência dos profissionais de serviços básicos de saúde do 

Município do Rio de Janeiro que realizam atividades de educação em saúde no Programa de 

Controle da Hanseníase. Os objetivos do estudo foram compreender o significado dessas 

atividades e discutir como o conceito de educação em saúde se relaciona com esta prática. Foi 

utilizada a fenomenologia de Martin Heidegger como método de obtenção e análise dos 

depoimentos (SILVA; PAZ, 2010). 

Os significados evidenciaram as atividades educativas fundadas nas normas do 

Programa de Controle da Hanseníase e na tradição de que educação em saúde é transmitir 

informações necessárias ao cuidado e adesão ao tratamento. Mostrou-se um modo impessoal 

de desenvolver os conteúdos educativos e um discurso oriundo da prática educativa 

tradicional (SILVA; PAZ, 2010). 

As autoras concluíram, com os resultados obtidos, que as atividades de educação em 

saúde no Programa de Controle de Hanseníase ainda se apresentam pouco sistematizadas e 

direcionadas ao processo do adoecimento, à adesão terapêutica, e não propriamente às 

pessoas, suas necessidades e sua autonomia. A atividade de educação em saúde para o grupo 
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estudado ainda não atravessou a fronteira entre o saber teórico e as dimensões práticas dos 

que estão vivendo o adoecimento pela hanseníase (SILVA; PAZ, 2010). 

Elas ressaltam que o profissional passa adiante aquilo que apreendeu ao longo do 

tempo, o que conhece a partir do que ouviu em treinamentos técnicos e cursos, mas não sabe 

qual o alcance de sua fala. O falatório técnico rouba do profissional a autenticidade do 

discurso que ele tanto valoriza como necessário aos usuários cadastrados no Programa, ou às 

pessoas que de alguma forma com eles têm relação (SILVA; PAZ, 2010). 

A presente pesquisa mostrou que os alunos das três escolas tinham pouco 

conhecimento sobre a hanseníase antes da realização da atividade/aula de educação em saúde 

em hanseníase realizada pela mestranda e pela colaboradora, mas que essa realidade mudou 

após a realização da atividade de educação em saúde em hanseníase e que durante a aula os 

estudantes se mostraram muito participativos, fazendo questionamentos e compartilhando o 

que eles já sabiam sobre a hanseníase. 

 Quando questionados sobre como a hanseníase é transmitida, 68,29% dos estudantes 

responderam que não sabiam antes da aula, e 94,51% dos estudantes responderam depois da 

aula que é através das vias respiratórias, mostrando que eles entenderam o modo de 

transmissão da doença.  

Um estudo realizado por Oliveira, Guerreiro e Bonfim (2007) no interior do Estado de 

São Paulo analisou as concepções de alunos do ensino fundamental sobre hanseníase. Nesse 

estudo foi aplicado um questionário a 159 alunos da oitava série em três escolas – duas 

estaduais e uma particular. As questões foram analisadas por categorias de respostas, com a 

finalidade de organizar os resultados no que se refere a conhecimento, preconceito sobre a 

doença e importância de campanhas educativas sobre saúde. Os resultados dessa pesquisa 

mostraram que os alunos não apresentaram conhecimento científico em relação à hanseníase, 

embora se mostrassem pouco preconceituosos. Sobre as campanhas educativas, concluiu-se 

nessa pesquisa que é necessário ampliar e atualizar as informações oferecidas nas escolas, 

como forma de atingir a maioria da população (OLIVEIRA; GUERREIRO; BONFIM, 2007). 

A educação em saúde em hanseníase não favorece apenas o aumento no nível de 

informações para pessoas que não são portadoras da doença (como foi visto nesta pesquisa no 

âmbito escolar), mas também contribui com a diminuição no abandono de tratamentos por 

parte de portadores da doença. 

Quando questionados antes da aula sobre o que a hanseníase causa nas pessoas, a 

maioria dos alunos (53,66%) respondeu não saber. Após a aula 80,49% responderam 

corretamente. 
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O boletim técnico da Internation Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP), já 

em 1998, falava a respeito da importância da educação em saúde em hanseníase, e hoje, 13 

anos depois, está sendo comprovada mais uma vez essa importância. 

Para a ILEP (1998), as atividades de Educação em Saúde têm um papel importante a 

ser desempenhado em programas de controle da hanseníase. Para a referida associação a 

mudança da situação epidemiológica da hanseníase, em diferentes áreas geográficas do 

mundo, pode significar que as estratégias para a Educação em Saúde precisam ser revistas. 

A ILEP (1998) reforça que as intervenções de Educação em Saúde podem ser 

direcionadas a uma comunidade ou a indivíduos atingidos pela hanseníase, com diferentes 

objetivos, como, por exemplo, educação em saúde para a comunidade com os objetivos de 

informar sobre sinais e sintomas precoces da doença e as possibilidades para o tratamento 

disponíveis na área, para que casos novos sejam detectados através da demanda espontânea 

dos casos suspeitos na fase inicial da doença, e informar a comunidade sobre a eficácia do 

tratamento, assim como combater o estigma e promover a integração comunitária das pessoas 

atingidas pela hanseníase e de seus familiares. 

Desse modo, os objetivos e os resultados desta pesquisa, no que diz respeito ao 

conhecimento dos estudantes das três escolas públicas do Município de Parnamirim/RN sobre 

os sinais e sintomas da hanseníase, estão de acordo com a ILEP, embora o foco da atividade 

não tenha sido a comunidade, e sim, as escolas. 

 Em relação ao questionamento sobre onde procurar ajuda em caso de suspeita de 

hanseníase, a educação em saúde não teve tanto impacto, pois os estudantes já tinham 

conhecimento prévio sobre onde procurar ajuda em caso de suspeita da hanseníase, e 78,05% 

deles responderam corretamente ao referido questionamento antes da aula, tendo esse número 

aumentado para 98,78% após a aula. O fato de os estudantes saberem onde procurar ajuda em 

caso de suspeita de hanseníase aumenta as chances de uma maior rapidez no início do 

tratamento e consequente prevenção de incapacidades. 

Um estudo realizado por Claro, Monnerat e Pessoa (1993), intitulado de “Redução dos 

Índices de Abandono no Programa de Controle da Hanseníase. A Experiência de um Serviço 

de Saúde no Rio de Janeiro, Brasil”, discutiu os fatores relacionados à redução dos índices de 

abandono do tratamento e chegou à conclusão que, dentre esses fatores, podia-se destacar a 

educação em saúde em hanseníase. 

As autoras mostraram que foram implantadas nesse serviço de saúde estratégias 

visando à prevenção do abandono do tratamento da hanseníase, baseadas na provisão de 

informações dirigidas aos pacientes recém-inscritos no programa e aos pacientes irregulares 
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ou em abandono do tratamento. No primeiro caso, os pacientes novos, após consulta médica, 

passavam por uma entrevista com um profissional de nível superior, a qual tinha como 

objetivo a troca de informações sobre a doença, seu tratamento e cura. (CLARO; 

MONNERAT; PESSOA, 1993). 

Esse contato, além de ter como orientação a concepção do direito do cidadão à 

informação, marcava o início do estabelecimento de um vínculo entre usuário e serviço de 

saúde. Nessas entrevistas, privilegiava-se a fala do paciente, constituindo-se as mesmas um 

espaço para a expressão de suas representações e ansiedades acerca do diagnóstico e das 

informações recebidas durante a consulta médica. (CLARO; MONNERAT; PESSOA, 1993). 

No caso de pacientes não aderentes, as autoras relatam que as entrevistas buscavam, 

além de informar, compreender os motivos da irregularidade ou do abandono no tratamento, 

com vistas a uma mudança de comportamento. (CLARO; MONNERAT; PESSOA, 1993). 

Nas conclusões do estudo, as autoras afirmam que essa estratégia permite uma atenção 

especial aos pacientes, tanto em termos quantitativos como em termos qualitativos, seja por 

ocasião dos primeiros contatos com o serviço, seja quando de seu retorno após um período de 

interrupção do tratamento. Nesse sentido, elas relatam que essa estratégia facilita a integração 

entre profissional e paciente e o estabelecimento de relações mais confiantes, que auxiliam o 

indivíduo acometido pela hanseníase a enfrentar as dificuldades associadas à doença. 

(CLARO; MONNERAT; PESSOA, 1993). 

 No questionamento “Se sim, qual seria o local mais adequado?”, os estudantes também 

se saíram muito bem, tendo sido muito pequena a diferença da percentagem de respostas 

corretas antes e após a aula, sendo de 99,22% antes e 99,38% depois. 

A educação em saúde em hanseníase foi realizada neste estudo em escolas da 

educação básica, mas também é realizada em outros espaços diferentes dos da escola e dos 

estabelecimentos de saúde com sucesso, como é o caso de presídios. 

Um exemplo disso é um trabalho apresentado por Sá, Galiza, Macedo, Monteiro e 

Silva (2010) no 13º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), 

intitulado “Educação em saúde sobre hanseníase para presidiárias: um relato de experiência”. 

Esse estudo teve como objetivos maximizar os conhecimentos das presidiárias sobre a 

hanseníase, despertar o interesse para o autocuidado e torná-las capazes de reconhecer as 

manifestações clínicas da doença através da realização de palestras educativas para 16 

presidiárias detidas em uma penitenciária feminina na cidade de Picos, no Piauí. 

Os autores mostraram, nos resultados encontrados, que foi evidente a aquisição dos 

conhecimentos passados através das palestras às presidiárias, pois todas as perguntas feitas 
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foram respondidas de forma satisfatória por elas e as dúvidas surgidas foram esclarecidas. 

Dessa maneira, os autores concluíram que, com o estudo, pôde ser constatada a carência de 

conhecimento que essas mulheres tinham sobre a doença, ficando clara a importância de que a 

educação em saúde em hanseníase esteja sendo trabalhada junto a elas (SÁ et al., 2010). 

Assim, é possível perceber que esse estudo corrobora com os resultados da presente 

pesquisa e reforça a ideia de que a educação em saúde em hanseníase é uma atividade que 

deve ser realizada por enfermeiros nos mais diversos espaços, para indivíduos de várias 

classes sociais, com o objetivo de fazer com que esses indivíduos apreendam o conhecimento 

a respeito da doença para que possam ser multiplicadores desse conhecimento. 

Além disto, é possível constatar que os mesmos adquirem com essas atividades a 

capacidade de suspeitar e identificar precocemente sinais e sintomas da doença neles e em 

outras pessoas de seu convívio. Desse modo, as atividades de educação em saúde em 

hanseníase são realizadas com o intuito de prover as pessoas de conhecimento para que estas 

ajudem na realização do diagnóstico precoce da doença, para, assim, iniciarem mais 

rapidamente o tratamento, o que evita o aparecimento de incapacidades físicas e os 

consequentes estigma e exclusão social, os quais são decorrentes dessas incapacidades, 

quando instaladas. 

 No questionamento “As pessoas que convivem com o doente de hanseníase também 

precisam procurar ajuda?”, os estudantes demonstraram antes da aula que apenas cerca de 

metade deles (53,05%) sabia o quanto é importante que as pessoas que convivem com o 

portador da hanseníase procurem ajuda. Depois da aula, esse número subiu para 95,73%, 

mostrando a importância da educação em saúde em hanseníase na prevenção de novos casos 

da doença através de orientação e atenção precoce aos comunicantes. 

As práticas de educação em saúde para controle da hanseníase devem basear-se na 

política de educação permanente e na política nacional de promoção da saúde. Essas 

atividades devem compreender a atenção integral, o estímulo à investigação, o autoexame dos 

contatos intradomiciliares, o autocuidado, a prevenção e tratamento de incapacidades físicas e 

suporte psicológico, durante e após o tratamento (BRASIL, 2011). 

Backes et al. (2008) lembram que durante anos a educação foi entendida como repasse 

de informação e orientação, e essa forma de pensar colaborou para o fortalecimento da 

educação bancária em detrimento da educação transformadora. 

Os autores acreditam que isso ocorra devido ao modelo tradicional dos cursos de 

graduação, que é centrado na memorização e na reprodução passiva dos conhecimentos 

adquiridos, e reforçam que a educação não pode ser confundida com transferência de 
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conhecimento, pois não existe conhecimento feito e acabado. Na educação problematizadora, 

o educador não apenas educa, mas também é educado, e ambos tornam-se sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem (BACKES et al., 2008). 

Para Araújo (2005) a educação transformadora é derivada do diálogo, da inquietude, e 

educador e educando assumem uma relação horizontal onde não há ninguém com saber 

absoluto e ninguém completamente ignorante. Neste tipo de educação o homem não apenas 

descobre nova realidade, mas também tem a oportunidade de transformá-la. Ao educador 

compete colaborar com o educando na organização do seu pensamento e de suas necessidades 

de aprendizagem através da reflexão e do diálogo, tornando-o um agente de transformação 

social. 

Nesse sentido, não só os alunos participantes da presente pesquisa aprenderam, mas 

também os realizadores da mesma, uma vez que entraram em contato com diferentes pessoas 

e realidades que os estimularam a estudar mais sobre a hanseníase, além de exemplos que 

alguns estudantes deram de pessoas que eles conheciam que tiveram hanseníase e dos 

resultados positivos do questionário após a aula. 

 As respostas referentes ao questionamento “A hanseníase tem cura?” também tiveram 

grande importância para mostrar a efetividade da educação em saúde, tendo-se em vista que 

existe na população esta dúvida, se a hanseníase tem cura ou não, devido a toda a história da 

doença. Dessa maneira, é possível perceber que antes da aula apenas 1,22% dos estudantes 

responderam que a hanseníase tem cura e que, depois da aula, 97,56% responderam que a 

hanseníase tem cura, o que comprova a grandiosa importância da educação em saúde e dos 

resultados positivos do aprendizado dos alunos. 

Aprender é, pois, definido por Smeltzer e Bare (2006) como a capacidade de adquirir 

conhecimentos, atitudes ou habilidades e ensinar o ato de ajudar outra pessoa a aprender, 

sendo que o processo de ensino-aprendizagem é uma atividade única que requer o 

envolvimento do professor e do aprendiz para alcance do principal objetivo desejado, a 

mudança de comportamento. Nessa concepção, o professor é um facilitador da aprendizagem, 

a qual é influenciada por fatores externos e internos (prontidão em aprender), experiências 

anteriores e as técnicas utilizadas na transmissão do conhecimento. 

Nesse sentido, na presente pesquisa o professor (mestranda e colaboradora) foi apenas 

um facilitador que despertou nos aprendizes (os estudantes que participaram da pesquisa) a 

busca pelo conhecimento sobre hanseníase, uma vez que os mesmos participaram ativamente 

da aula sobre a doença, tirando dúvidas e dando exemplos de casos reais, mostrando ser a 

educação em saúde um exemplo de educação transformadora. 
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Paulo Freire (1997) explica que o princípio da educação transformadora é pautado na 

ideia de que ensinar não é apenas transferir conhecimentos, mas criar oportunidades para sua 

construção, e que esse conceito não deve ser aprendido apenas pelo educador, mas pelo 

educando também. Nesse sentido, é preciso considerar que a autonomia dos educandos e sua 

inquietude são capazes de provocar transformações no ambiente em que vivem. 

Um bom exemplo de corroborar e destacar a importância da presente pesquisa e seus 

resultados positivos foi o que ocorreu no Rio Grande do Norte em 1997. Nesse ano, o 

Programa de Controle da Hanseníase deste estado elaborou um projeto de treinamento 

utilizando a metodologia da educação transformadora proposta por Paulo Freire para capacitar 

profissionais de saúde do estado em nível municipal. Com base nesse projeto, Moreno, Enders 

e Simpson (2008) elaboraram uma pesquisa com 107 médicos e enfermeiros da rede básica 

que haviam participado desse treinamento e cujo objetivo foi demonstrar que a abordagem 

pedagógica transformadora é a mais adequada para as atividades de educação continuada. 

Dentre os resultados apresentados, o achado prático mais importante foi o aumento no 

número das notificações de hanseníase após o período de capacitação, contrário à situação até 

então presente (nenhum caso registrado da doença no estado nos últimos anos), o que pode ser 

traduzido como aperfeiçoamento dos conhecimentos acerca da doença, comprovando que a 

educação pelo método transformador é fundamental (MORENO; ENDERS; SIMPSON, 

2008). 

Com os dados encontrados nesta pesquisa foi possível perceber que houve uma 

transformação no saber a respeito da hanseníase por parte dos jovens participantes da mesma. 

 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS DADOS QUALITATIVOS 

Mediante cuidadosas e exaustivas leituras da questão aberta/qualitativa respondida 

antes e depois da aula pelos estudantes que foram sujeitos dessa pesquisa, foram extraídos 

dois eixos temáticos norteadores desta análise e discussão: no eixo I (antes da aula), o que não 

sei sobre hanseníase: cura, medo e preconceito. No eixo II (depois da aula), o que sei sobre 

hanseníase, identificou-se: cura, efetividade da educação em saúde e exclusão social no 

passado. 

 

4.2.1 Eixo temático I: o que não sei sobre hanseníase 

 

No quadro abaixo é evidenciado o que houve de destaque no eixo temático I. 
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Quadro 3: Eixo temático I: o que não sei sobre hanseníase. Fonte: pesquisa direta, 2011 

CURA MEDO PRECONCEITO 

Cura Da doença Existência de preconceito 

Dúvida De morrer - 

Não cura Do sofrimento - 

- De depender de outros - 

 

 

4.2.1.1 Cura 

 Saraiva (1993) relata que a palavra “cura” já existia em latim com o sentido primitivo 

de “cuidado”, “atenção”, “diligência”, “zelo”. Havia também o verbo curo, curare, de largo 

emprego, com o significado de “cuidar de”, “olhar por”, “dar atenção a”, “tratar”. 

Para Bueno (1996) cura significa tratamento, restabelecimento da saúde.  

Para Pereira (2008), a hanseníase tem tratamento e cura. Entretanto, se no momento do 

diagnóstico o paciente já apresentar alguma deformidade física instalada, esta pode perdurar 

como sequela permanente no momento da alta. Esse dado reforça a importância do 

diagnóstico precoce e do início imediato do tratamento adequado para a prevenção das 

incapacidades físicas que a evolução da doença pode causar. 

Um estudo realizado por Cavaliere e Grynszpan (2008), e intitulado “Fábrica de 

imaginário, usina de estigmas: conhecimentos e crenças de uma comunidade escolar sobre 

hanseníase”, teve como objetivo verificar o conhecimento sobre hanseníase entre professores 

e estudantes de escolas dessa comunidade e avaliar como o tema era abordado nas escolas, 

apresentando em seus resultados que estudantes e professores não demonstraram acreditar na 

cura da hanseníase. 

Gallo (2005) refere que parte desta descrença deve-se à concepção equivocada do que 

popularmente se entende por cura. As deformidades físicas – sequelas – são confundidas com 

a doença. Outro dado significativo e fator de confusão é que vários anos após a alta do 

paciente podem acontecer intercorrências reacionais, que podem ser interpretadas como 

manifestações da doença na sua expressão infectocontagiosa. 

De acordo com Oliveira (1996), há três abordagens de cura: a cura da infecção, cujo 

parâmetro é a inatividade bacteriológica; a cura clínica, conforme inatividade das lesões 

dermatológicas; e a cura da pessoa, representada pelo depoimento do paciente relacionando à 

recuperação da desordem causada pela doença. 
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Para Claro (1995), as lesões neurais provocadas pela hanseníase podem deixar como 

sequelas desde pequenas áreas do corpo com insensibilidade até graves deformidades e perdas 

de função. Para a autora, a cura em hanseníase é definida como a “morte” do bacilo. 

Segundo Schutz (1982), o conhecimento acumulado dos atores sociais funciona como 

um marco de referência, por meio do qual estes interpretam o mundo e executam suas ações. 

Se os portadores de hanseníase não compreendem adequadamente as informações sobre a 

doença e o tratamento, seu modo de agir e de pensar em relação à cura e ao tratamento serão 

inadequados. 

 Araújo e Oliveira (2003) corroboram essa ideia, ao afirmarem que a importância em 

acreditar na cura através do uso da medicação está entre os principais motivos da regularidade 

dos doentes de hanseníase ao serviço de saúde. 

O processo educativo nas ações de controle da hanseníase deve contar com a 

participação da comunidade nas decisões que lhe digam respeito, bem como na busca ativa de 

casos e no diagnóstico precoce, na prevenção e tratamento de incapacidades físicas, no 

combate ao eventual estigma e manutenção do paciente no meio social; esse processo deve ter 

como referência as experiências municipais de controle social (BRASIL, 2002). 

Oliveira (2005) acrescenta que essa forma de educar deve superar a conceituação 

biomédica de saúde e incluir objetivos mais amplos. Logo, esse tipo de educação tem que 

englobar não apenas a prevenção de doenças, mas sim preparar o indivíduo para lutar por uma 

vida saudável, sendo estimulado a tomar decisões sobre sua própria vida. Além disso, essa 

pratica educacional necessita atingir seus objetivos através de trabalhos com grupos, tendo 

como intenção promover o envolvimento dos indivíduos nas decisões relacionadas à sua 

própria saúde e naquelas que concernem aos grupos sociais aos quais eles pertencem. 

A Organização Mundial de Saúde reconhece, desde o ano 2000, a poliquimioterapia 

(PQT) como um dos maiores avanços tecnológicos no controle da hanseníase. Ela permitiu 

um enorme impacto no controle da doença, na queda da prevalência e, consequentemente, no 

problema da hanseníase, bem como na carga de trabalho que ela consome (WHO, 2000). 

O tratamento integral de um caso de hanseníase compreende a poliquimioterapia, seu 

acompanhamento, com vistas a identificar e tratar as possíveis intercorrências e complicações 

da doença e a prevenção e o tratamento das incapacidades físicas (BRASIL, 2002). 

Diante disso, Brasil (2002), Silva (2009) e Moreno, Enders e Simpson (2008) 

enfatizam que as práticas de enfermagem se tornam de grande importância e estão 

particularmente associadas à prevenção das incapacidades e promoção da saúde. Carecendo 

ser efetivadas principalmente por meio de educação em saúde, no sentido de obter uma 
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participação consciente e constante dos jovens como agentes disseminadores de informações 

para seus familiares e para a comunidade em geral, nas decisões que dizem respeito a eles, na 

busca ativa de casos, assim como no diagnóstico precoce, prevenção e tratamento das 

incapacidades físicas. 

A respeito da cura em hanseníase, os estudantes enfatizaram em suas respostas três 

aspectos, os quais refletiram o conhecimento que os mesmos tinham sobre a doença: cura; 

dúvida em relação à cura; não cura. Abaixo se encontram exemplos de respostas dos 

estudantes que englobam os três aspectos. 

 Em relação à cura os alunos enfatizaram o fato de a hanseníase ser uma doença 

curável, que é uma doença transmissível, que causa lesões na pele e que ocasiona manchas 

vermelhas na pele. Os exemplos abaixo exemplificam esses aspectos. 

 

 
 “Uma doença curavel” (estudante 16).  

 

“Vem que é uma doença, em que a pessoa tem manchas vermelhas na pele, mas que 

basta ir apenas ao médico para poder ficar curada” (estudante 18). 

 

“Uma doença transmitida que causa sérias lezões e que tem cura” (estudante 34).  

 

“Uma doença que tem cura” (estudante 38, 115). 

 

“Uma doença complexa, mais que tem cura” (estudante 133). 

 

“Uma doença que sendo tratada tem cura” (estudante 162). 

 

 

Alguns estudantes demonstraram em suas respostas à questão qualitativa dúvida em 

relação ao fato de a hanseníase ter cura ou não, além de reproduzirem as falas de seus 

antepassados, o que ressalta a importância do investimento que deve ser feito no contexto 

familiar em relação à educação em saúde em hanseníase. Eles relatam ser uma doença séria, 

mas que eles não sabem se tem cura ou não, alguns relatam que a doença só tem cura se 

diagnosticada na fase inicial. Essas dúvidas são mostradas nos exemplos abaixo.  

 

“Vem na minha mente que é uma doença, mas não sei como se causa ou se tem cura 

ou não” (estudante 1). 

 

“Uma doença séria, que muitas pessoas tem dúvidas” (estudante 9).  

 

“Doença que causa lesões na pele, que pode ter cura e tem tratamento gratuito” 

(estudante 40). 

 

“Uma doença de pele, que causa manchas avermelhadas e indolores; é uma doença 

que tem cura, quando diagnosticada na fase inicial” (estudante 125). 
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“É uma doença perigosa contágios que pode matar eu acho que tem cura” (estudante 

146). 

 

 

 Um estudante referiu  que a hanseníase é uma doença sem cura e que o tratamento é só 

para “enfraquecer”. 

 

 “Uma doença sem cura mais que tem tratamento, para enfraquecer” (estudante 118). 

 

 

4.2.1.2 Medo 

 Para Elias (1993a; 1993b; 1997), medo pode significar pavor, terror, mas também 

pode significar angústia em relação ao desconhecido, ao porvir. A intensidade do medo está, 

portanto, relacionada com o nível de conhecimento do homem sobre aquilo que lhe causa o 

medo, indo desde o medo imediato das ações de outros homens, medo de sofrer violência 

física imediata, pavor, terror, passando a um tipo de angústia em relação ao desconhecido, ao 

que poderá vir. Essa relação torna-se mais visível quando o homem se depara com os perigos 

advindos da natureza não humana. 

Em perspectiva semelhante à de Elias, Delumeau (1989) afirma que a psiquiatria 

separou, no plano individual, o medo e a angústia, “outrora confundidos pela psicologia 

clássica”. Medo e angústia são “dois pólos em torno dos quais gravitam palavras e fatos 

psíquicos ao mesmo tempo semelhantes e diferentes”. Para o autor, o temor, o espanto, o 

pavor ou o terror devem ser considerados como medo; já os sentimentos de inquietação, de 

ansiedade e de melancolia devem ser considerados como angústia. A diferença está no fato de 

que o medo possui “um objeto determinado ao qual se pode fazer frente”, pois se refere a algo 

conhecido. A angústia não possui, nem conhece, esse objeto, sendo “vivida como uma espera 

dolorosa diante de um perigo tanto mais temível quanto menos claramente identificado: é um 

sentimento global de insegurança” (DELUMEAU, 1989). 

Para Delumeau (1989), a necessidade de nos sentirmos seguros “é fundamental; está 

na base da afetividade e da moral humanas. A insegurança é símbolo de morte e a segurança, 

símbolo da vida”. 

O autor mostra que a história do ser humano é uma história de embates e diálogos 

permanentes com o medo, pois a necessidade de segurança é fundamental e está na base da 

afetividade e da moral humanas; a “insegurança é símbolo de morte e a segurança é símbolo 

da vida” (DELUMEAU, 1989). 
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O autor acrescenta que é um erro não levar a análise da angústia até o enraizamento na 

necessidade de conservação ameaçada pela previsão da morte. O ser humano é o único ser 

que sabe que morrerá e é também o único ser no mundo a conhecer o medo num grau tão 

temível e duradouro. Com essa afirmação, Delumeau estabelece uma estreita relação entre o 

medo e essa “emoção-choque, frequentemente precedida de surpresa, provocada pela tomada 

de consciência de um perigo presente e urgente que ameaça, cremos nós, nossa conservação”, 

e a certeza da morte, como aspectos correlatos da condição humana. Sendo assim, a história 

de enfrentamentos e de diálogos com o medo se constitui também em uma história de 

enfrentamentos e de diálogos com a morte (DELUMEAU, 1989). 

Nesse mesmo sentido, afirma também Bauman (2000) que a maior descoberta feita 

pela espécie humana, descoberta que a tornou tão especial, e sua paz de espírito, sua sensação 

de segurança, tão difíceis de alcançar, foi a da fatalidade da morte, universal, inevitável e 

intratável, a aguardar todos os indivíduos. O ser humano é a única criatura que sabe que vai 

morrer e que não há como escapar da morte. A experiência real da morte é individual e 

solitária. O ser humano é o único que pode antever a morte e filosofar sobre ela. 

É o único que tem consciência da morte e, por isso, segundo Edgar Morin (1997), 

teme a morte por medo da desintegração de sua individualidade. Nessa individualidade, 

encontramos os nossos desejos, a afirmação do nosso eu, quem somos, o que queremos, o que 

fizemos, quem amamos, tudo aquilo que acreditamos que nos pertence e que, portanto, 

constrói e legitima a nossa existência. 

Para Morin (1997), vivemos em conflito entre a constatação de que somos seres 

mortais e o desejo de sermos imortais. Esse conflito, segundo o autor, gera uma tensão que 

resulta em angústia. Para ele, a ideia da morte surge a partir de uma emoção, de um 

sentimento, de uma consciência da perda da individualidade. 

Chauí (1987, p. 36) afirma que todos os tipos de medo convergem, em todos os 

tempos, para o principal deles, o medo da morte e “de todos os males que possam simbolizá-

la, antecipá-la, recordá-la aos mortais”, e de todos “os entes reais e imaginários que sabemos 

ou cremos dotados de poder de vida e de extermínio”, tais como a “cólera de Deus”, a “manha 

do Diabo”, a “crueldade do tirano”, a peste, a fome, o fogo, as guerras, etc. 

Cunha (2002) relata que a falta de informações sobre o modo de transmissão, controle 

e cura da doença, bem como o medo da exclusão social, contribuíram para que a hanseníase 

se tornasse uma doença temida nas populações medievais. 

Garcia (2001) salienta que a hanseníase diferencia-se das demais doenças pelo estigma 

social que tem acompanhado a moléstia durante vários séculos. O doente de hanseníase era 
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visto como o “senhor do perigo e da morte”, o que levou ao estabelecimento de medidas 

discriminatórias em relação a esses indivíduos. 

 Estudantes retrataram, em suas respostas sobre o fator medo da hanseníase, ser esta 

uma doença “muito ruim”, “terrível” e que muitas pessoas apenas ouviram falar. Isso retrata o 

desconhecimento dos estudantes a respeito da hanseníase, o que é mostrado nos exemplos 

abaixo: 

 

“Uma doença que a cura, mais anda a população não conhece bem, ela causa terror, 

pois a parte lesionada não sente dor” (estudante 6).  

 

“Uma doença que por mais que seja séria, muitas pessoas não a conhecem, apenas o 

nome já lhes foi falado” (estudante 14). 

 

“Uma doença muito ruim” (estudante 45). 

 

“Que é uma doença perigosa” (estudante 60). 

 

“Uma coisa terrível” (estudante 78 e 109). 

 

“Será que algum dia eu vou ter hanseníase?” (estudante 94). 

 

 

 Estudantes exteriorizaram em suas respostas o medo de morrer em decorrência da 

hanseníase. Eles associam o perigo da doença e o fato de a pessoa não se cuidar à morte, 

conforme se vê nos exemplos abaixo.  

 

 

“Uma doença que pode matar se não cuidar” (estudante 21). 

 

“É perigoso e mata” (estudante 27). 

 

“Alguma doença que pode causar até a morte” (estudante 32). 

 

“Uma doença muito perigosa e pode causar a morte” (estudante 54). 

 

“Que é uma doença perigosa” (estudante 60). 

 

“Doença perigosa que leva à morte” (estudante 84). 

 

 

 O medo do sofrimento associado à hanseníase também é relatado pelos estudantes, 

como se vê nos exemplos abaixo.  
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“Uma doença, que precisa de um acompanhamento médico. Pode causar sofrimento 

as pessoas” (estudante 23).  

 

 “Uma doença que você sofre com ela” (estudante 77). 

 

“Uma doença muito ruim e sofrida” (estudante 160). 

 

 

Um estudante associou também o medo de depender de outras pessoas com o fato de 

ser doente de hanseníase. Apesar de só um estudante ter feito esse relato, o exemplo foi 

destacado por ter sido associado também à morte. 

 

 
 “Eu penso logo em doença, em ficar dependendo dos outros ou até em morrer se 

não tratar” (estudante 154). 

 

 

4.2.1.3 Preconceito  

Neste tópico será discutido um pouco sobre o que é o preconceito e a relação deste 

com a hanseníase e serão destacadas algumas respostas dos estudantes encontradas nos 

questionários respondidos antes da atividade de educação em saúde, as quais evidenciaram a 

presença do preconceito na visão dos estudantes a respeito da doença. 

Para Videres (2010), a hanseníase, por séculos, aterrorizou a humanidade de forma 

cruel, considerada como castigo, pecado, carma, necessidade de purificação espiritual e outras 

formas de justificativas. O sofrimento imposto aos portadores da doença passou dos limites 

humanos suportáveis da dignidade e da resistência. A marginalização cruel e injustificada 

carimbou a doença com um estigma de raízes profundas, alimentadas pela seiva do 

preconceito que se multiplicou na humanidade.  

Para Borges et al. (2002), o preconceito consiste em um julgamento, uma opinião ou 

um sentimento o qual se formula irrefletidamente, sem fundamento ou razão, a propósito de 

uma pessoa ou grupo que não se conhece. Rose (1972) percebe o preconceito como sendo 

fonte de desgraça e incompreensão mútua que provoca medidas de discriminação e inflige a 

certas pessoas um tratamento imerecido. 

Rose (1972) afirma que o preconceito é acompanhado de sentimentos de angústia, 

aversão e terror, podendo este último inspirar atos de terror. Além disso, o preconceito 

ocasiona medidas de segregação material ou social, que, por sua vez, favorecem a ignorância, 

proveniente da ausência de conhecimento ou mesmo da presença de falsas ideias. 
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Essa ignorância associada ao medo do contágio da lepra impulsionou a prática de 

atitudes preconceituosas e desumanas contra os doentes, como a queima de seus próprios 

corpos concomitante à de suas casas. Essa prática, conforme aponta Ginzburg (1991), 

perdurou por séculos na história da doença como algo bastante comum que objetivava afastar 

os indivíduos que colocavam em risco a humanidade, e também purificar o espaço habitado 

pelo doente e sua família. 

Conforme apontado por Mattos e Fornazari (2005), a queima das casas, dos pertences 

e até mesmo das propriedades significava a morte simbólica dos doentes e de sua família para 

o meio em que habitavam, ocasionando dessa forma a perda de suas identidades. Eles 

esclarecem ainda que o fogo indicava a necessidade de garantir a eficácia do modelo 

segregacionista, a partir da permanência do doente no local de isolamento. 

Boti e Aquino (2008) esclarecem, em um dos seus estudos, desenvolvido com um ex-

doente de hanseníase, que, no cotidiano das colônias, os doentes conviviam com a angústia 

diária de verem seus corpos sendo mutilados pela doença que, à época, não tinha cura. 

Damasco (2005) descreve que o preconceito enraizado na construção socio-histórica 

da hanseníase é responsável pela presença de atitudes discriminatórias dos funcionários dos 

hospitais-colônias contra os próprios pacientes, percebendo-os como uma ameaça à sua vida.  

A esse respeito, Gusmão e Antunes (2009) relatam que uma das grandes dificuldades 

encontradas pelos hospitais-colônias consistia na contratação de recursos humanos para 

prestar cuidados aos internos e coordenar o serviço da instituição, devido ao medo e pavor 

que as pessoas tinham de se contaminarem e de conviverem com indivíduos assustadores, 

intocáveis. 

Para Castro e Watanabe (2009), tal fato se deveu, sobretudo, ao estigma gerado em 

relação à hanseníase. Com isso, diversos internos tornaram-se cuidadores, compondo assim o 

corpo de enfermagem daquelas instituições. 

Gusmão e Antunes (2009) descrevem que alguns doentes, muitas vezes idosos ou 

sequelados físicos, não tinham o direito da escolha, simplesmente eram direcionados para os 

serviços e obrigados a trabalhar como atendentes de enfermagem para se manterem 

financeiramente nas colônias. 

Estudo desenvolvido por Simões e Delello (2005) com pacientes de hanseníase em 

tratamento medicamentoso ou sob controle de incapacidades físicas no Centro Municipal de 

Especialidades da cidade de São Carlos, São Paulo (SP), revelou a presença de mudanças no 

comportamento social da maioria dos participantes, tais como o isolamento e atitudes 

características da baixa autoestima diante da família, amigos e colegas de profissão. No mais, 
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alguns se consideraram discriminados ora pela família, ora pelos amigos, como também pela 

sociedade. Outros negaram qualquer tipo de discriminação, uma vez que sua doença não fora 

revelada. 

Castro e Watanabe (2009), em pesquisa realizada com oito pacientes da antiga 

internação compulsória do Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes (HFRA), antigo Asilo 

Pirapitingui (SP), revelaram a rejeição dos familiares e a perda total de vínculos afetivos com 

um ente portador de hanseníase, o qual nunca mais foi visitado desde o descobrimento da 

doença. Enfatizaram também o desconhecimento e o preconceito presentes nas atitudes dos 

familiares, que, temendo ao contágio da doença, desinfetavam, ou mesmo se desfaziam dos 

pertences dos pacientes através do fogo. 

De acordo com Cruz (2009), o diagnóstico da hanseníase representava a morte social 

do doente, e o internamento, a morte civil. Para Goffman (1982), esse momento assinalava o 

processo de iniciação a uma nova identidade, a de internado naquela instituição. 

Videres (2010) ressalta que o preconceito e o estigma da lepra foram muito acentuados 

no Brasil pelas políticas oficiais de saúde, baseadas no confinamento, justificando a quebra de 

laços profissionais e afetivos em nome da preservação da segurança dos sadios. 

Metaforicamente, a autora refere que foi imposta uma morte ao doente: morte, senão física, 

social, com a quebra dos laços que uniam o mundo exterior aos leprosários. Nesse momento, 

muitos doentes foram forçados a abandonar seus lares, seu trabalho, seus hábitos de vida e 

seus amigos e a assumirem uma nova identidade social, a de leprosos confinados em 

leprosários. 

Nesse sentido, Gusmão e Antunes (2009) e Mellagi e Monteiro (2009) reforçam que o 

isolamento dos doentes de hanseníase em hospitais-colônias por muito tempo provocou o 

desvio de seus destinos e a perda de suas identidades perante a família e sociedade, sendo 

obrigados estes a conviver dentro de uma cidade habitada pela doença e assumir uma nova 

rotina de vida deliberada por outros, bem como uma nova identidade, marcada por 

preconceitos e estigmas relacionados à doença. 

É dada ênfase a um aspecto primordial do trabalho de controle da hanseníase: as ações 

de caráter educativo e de mobilização junto à população, aos familiares e ao paciente, a fim de 

que todos da comunidade sintam-se responsáveis pela eliminação desse problema de saúde 

pública (BRASIL, 1999). 

No entanto, Magalhães et al. (2008) mostraram estudos que revelam serem poucas as 

ações de enfermagem voltadas à educação em saúde, visitas domiciliares e trabalhos de grupo, 

caracterizando-se no modelo assistencial de pronto atendimento. Nesse sentido, mais uma vez 
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é ressaltada a importância desta pesquisa, uma vez que a mesma desenvolveu atividades de 

educação em saúde em hanseníase. 

 Videres (2010) ressalta que a construção socio-histórica da hanseníase associada ao 

imaginário religioso da sociedade e à prática do confinamento compulsório dos doentes 

contribuiu para a solidificação do preconceito, caracterizado por falas, por atitudes 

discriminatórias e por rejeição contra o doente, pelo medo do contágio e pela ignorância dos 

familiares, bem como da sociedade. 

Mediante tais considerações, o preconceito relativo à antiga lepra, estigmatizada na 

mente estereotipada da sociedade desde os tempos bíblicos, foi mencionado nas respostas dos 

estudantes: 

 

 

“É uma doença muito feia. Então uma pessoa que tem hanseníase acaba ficando feia 

também” (estudante 28). 

 

“O corpo fica todo feio” (estudantes 69, 99). 

 

“Lepra...” (estudante 88). 

 

“Lepra é uma doença, sem cura e fica com lesões na pele” (estudante 138).  

 

“Vem que uma doença causada na pele e que procuro tomar um pouco de cuidado 

essa pessoa” (estudante 152). 

 

 

No eixo temático I (o que não sei sobre hanseníase) foi possível perceber que os 

estudantes detinham pouco ou nenhum conhecimento sobre a doença e que suas respostas à 

questão qualitativa estavam impregnadas do senso comum. Os estudantes demonstraram ter 

medo de contrair a doença, bem como de depender de outras pessoas devido à doença, e, o 

que eles consideraram pior, de morrer em decorrência da doença, a qual, de acordo com 

muitos deles, não tem cura. 

O item abaixo diz respeito ao eixo temático II (o que sei sobre hanseníase) e mostra o 

que os alunos apreenderam da atividade de educação em saúde a respeito da hanseníase. 
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4.2.2 Eixo temático II: o que sei sobre hanseníase 

No quadro abaixo é evidenciado o que houve de destaque neste eixo temático. 

 

Quadro 4: Eixo temático II: o que sei sobre hanseníase. Fonte: pesquisa direta, 2011 

CURA EFETIVIDADE DA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

EXCLUSÃO SOCIAL NO 

PASSADO 

Cura Aspectos históricos Exclusão social no passado 

- Aspectos clínicos - 

 

 

4.2.2.1 Cura 

 O tema cura já foi referenciado na análise de conteúdo antes da aula. Dessa maneira, 

aqui serão mostradas apenas as citações dos alunos em relação à cura após a realização da 

aula. A diferença das falas anteriores para estas é que os alunos antes da aula tinham dúvidas 

quanto à cura ou não da hanseníase, alguns achavam que a doença tem cura, outros que não e 

outros ficavam em dúvida entre um e outro. Depois da aula, o eixo temático cura caracterizou-

se predominantemente pela certeza dos estudantes de que a hanseníase tem cura. Abaixo tem-

se algumas respostas que exemplificam a certeza dos estudantes na cura da hanseníase. 

 

 

“Quando falam em hanseníase vem na minha mente que é uma doença que tem 

cura” (estudante 1). 

 

“Ela tem cura” (estudante 2). 

 

“Uma doença que tem que ser tratada e tem cura” (estudante 11). 

 

“Que é uma doença que tem cura” (estudante 29). 

 

“Uma doença que tem cura” (estudante 115, 124). 

 

“Procura urgentemente um posto de saúde pra poder cura, quanto mais rápido 

melhor” (estudante 7).  

 

 

 Na resposta abaixo o estudante, além de evidenciar o fato de a hanseníase ter cura, 

também ressaltou o modo de transmissão da mesma. 

 

 

“Hanseníase é uma doença que tem cura, pode sim ser transmitida” (estudante 50). 
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 O estudante referenciado abaixo, além de ter afirmado o aspecto de cura da 

hanseníase, também fez alusão aos aspectos históricos, os quais foram mostrados na revisão 

de literatura desta pesquisa e na atividade de educação em saúde em hanseníase realizada nas 

escolas participantes da pesquisa. 

 

 

“É uma doença que tem cura que surgiu antes de Cristo” (estudante 138). 

 

 

 

4.2.2.2 Efetividade da educação em saúde 

Neste eixo temático, os estudantes mostraram por meio de suas respostas que se 

apoderaram do conhecimento sobre hanseníase, falando fluentemente sobre a doença, e eles 

destacaram em suas falas os aspectos históricos e clínicos da doença.  

Para Pinto (1987), ao se analisar algumas das características do processo de educação, 

partimos da admissão de que existem dois saberes: o saber técnico e o saber popular, 

distintos, mas não essencialmente opostos, e que a educação, como processo social, exigirá o 

confronto e a superação desses dois saberes. 

O autor ressalta que, em seu dia a dia, a população desenvolve um saber popular que 

chega a ser considerável. Embora a esse saber falte uma sistematização coletiva, nem por isso 

é destituído de validez e importância. Não pode, pois, ser confundido com ignorância e 

desprezado como mera superstição. Ele é o ponto de partida e sua transformação, mediante o 

apoio do saber técnico-científico, pode constituir-se num processo educativo sobre o qual se 

assentará uma organização eficaz da população, para a defesa dos seus interesses (PINTO, 

1987). 

Pinto (1987) relata que o saber técnico, ao se confrontar com o saber popular, não 

pode dominá-lo, impor-se a ele. A relação entre esses dois saberes não poderá ser a 

transmissão unidirecional, vertical, autoritária, mas deverá ser uma relação de diálogo, relação 

horizontal, bidirecional, democrática. Diálogo entendido não como um simples falar sobre a 

realidade, mas como um transformar-se conjunto dos dois saberes, na medida em que a 

própria transformação da realidade é buscada. 

Dessa maneira, para o autor, o conteúdo educativo deste processo de encontro e 

confronto não será, portanto, predeterminado pelo pólo técnico. O confronto dar-se-á num 

processo de produção em que o conteúdo é o próprio saber popular que se transforma com a 

ajuda do saber técnico, como instrumento do próprio processo (PINTO, 1987). 
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A ação educativa não implica somente na transformação do saber, mas também na 

transformação dos sujeitos do processo, tanto dos técnicos quanto da população, reforça Pinto 

(1987). O saber de transformação só pode produzir-se quando ambos os polos da relação 

dialógica também se transformam no processo. 

O autor lembra ainda que um processo educativo como o que se esboça nesta pesquisa 

supõe, também, por parte dos técnicos que dele participam competência técnica, no mais 

amplo sentido da palavra, o que significa conhecimento não apenas dos aspectos meramente 

tecnológicos, mas também conhecimento das estruturas e processos econômicos e políticos da 

sociedade na qual se insere a sua prática social (PINTO, 1987). 

Abaixo se destacam exemplos significativos das respostas dos estudantes dadas à 

questão qualitativa/aberta após a realização da educação em saúde em hanseníase, e é claro o 

aprendizado dos alunos a respeito da hanseníase, o que comprova a efetividade da educação 

em saúde. 

O aspecto histórico da hanseníase foi abordado na aula sobre a doença e os estudantes 

mostraram que deram importância, ao referenciarem-no em suas respostas, ao fato de a 

hanseníase ser uma doença milenar e que a mesma já teve outros nomes, como a lepra e o mal 

de Lázaro. Isso é percebido nos exemplos abaixo. 

 

 

“Uma doença milenar, transmitida pelas vias respiratórias e que é vista com 

manchas na pele e perda da sensibilidade” (estudante 14). 

 

“É uma doença na pele, causada por bactérias, transmitida por vias respiratória ou 

pelo contato com a região afetada, é a mesma coisa que lepra ou mal de Lázaro” 

(estudante 68). 

 

 

 Nos exemplos abaixo os estudantes enfatizaram em suas respostas o agente etiológico 

da hanseníase, a forma de transmissão da doença, os sinais e sintomas e o fato de a hanseníase 

não ser uma doença hereditária. 

 

 

“Antes de ter a palestra entendia que era transmitida por um toque de mão por um 

abraço...mas agora sei que tem cura e que só é transmitida pelas vias respiratórias e 

que tem cura e não é hereditária” (estudante 3). 

 

“Uma doença transmitida pelas vias respiratórias, que tem cura, pode-se pegar em 

qualquer idade, não é hereditária. Quem convive com o doente também corre o risco 

de pegar a doença. Qualquer dúvida, deve-se procurar algum serviço de saúde” 

(estudante 5). 
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“É uma doença que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, é como se fosse um 

pedaço de tecido morto, ou seja, você não sente o que acontece na região afetada, e 

não é uma doença hereditária, e pega através das vias respiratórias, perde a 

sensibilidade. (estudante 31). 

 

“É uma doença causada por bactéria, que tem cura, e que causa lesões na pele e nos 

nervos periféricos” (estudante 33). 

 

“É uma doença que pode ocorrer em algumas partes do corpo, provocando manchas 

esbranquiçadas ou avermelhadas” (estudante 36). 

 

“Uma doença transmissível” (estudante 49). 

 

“É uma doença na pele que causa umas manchas na pele que não sente dor em cima 

dela” (estudante 66). 

 

 

 Aqui os estudantes enfatizaram os dois tipos pelos quais a doença pode se manifestar, 

o paucibacilar e o multibacilar. 

 

 

“É uma doença transmitida por uma bactéria, pelas vias respiratórias, tem dois, 

paucibacilar e multibacilar e o doente que transmite é o multibacilar” (estudante 19). 

 

“Uma doença que possui dois tipos, que causa lesões na pele, perda da sensibilidade, 

mas que tem cura e o tratamento é gratuito” (estudante 52). 

 

“Doença transmitida por vias respiratórias, onde ficam manchas no corpo e lesões 

nos nervos periféricos. A hanseníase multibacilar é a que pode ser transmitida e a 

paucibacilar não é transmissível. Multibacilar = muitos bacilos, muitas bactérias e 

paucibacilar = poucas bactérias, poucos bacilos. Uma doença neurodermatológica, 

transmitida por bactérias” (estudante 69). 

 

 

 

 Os estudantes ressaltaram, ainda, a importância do suporte familiar ao portador de 

hanseníase e de os comunicantes procurarem um estabelecimento de saúde para certificarem-

se de que não contraíram a doença. A necessidade de não tratar o portador de hanseníase com 

preconceito também foi relatado pelos estudantes. 

 

 
“Acima de tudo, não ter preconceito e sim respeitar. Até mesmo ajudar, se possível, 

se conviver com a pessoa que tem, procurar saber se contraiu a doença, se contraiu 

procurar ajuda, porque tem cura e pode servir de exemplo para outras pessoas” 

(estudante 23). 

 

“Doença infectocontagiosa causada por um bacilo. Pode ser transmitida por vias 

respiratórias, caso um familiar esteja infectado procurar ajuda, pois tem cura” 

(estudante 40). 

 

 



105 

 

 O tratamento da hanseníase também foi citado como sendo a poliquimioterapia, o que 

reforça que os estudantes conseguiram entender que a hanseníase é uma doença que tem 

tratamento e cura. 

 

 

“Uma doença, que devemos identificar para pode fazer o tratamento que se chama 

poliquimioterapia” (estudante 67).  

 

 

4.2.2.3 Exclusão social no passado 

 A exclusão social acomete o doente de hanseníase desde os tempos mais remotos e 

hoje ainda se faz presente na sua vida. Entretanto, essa exclusão foi identificada pelos 

estudantes como tendo ocorrido predominantemente no passado e, a partir disso, eles fizeram 

alguns comentários. 

 De acordo com os escritos de Simões e Delello (2005), a exclusão corresponde a 

gigantescas muralhas psicológicas construídas com a indiferença, o descaso e o abandono, as 

quais se erguem entre os membros de uma família e são difíceis de serem destruídas. Quando 

o são, a mágoa, o sofrimento e a perda do vínculo afetivo já estão materializados.  

Para Escorel (1993, p. 54), a exclusão social corresponde: 

 

 

A uma categoria da esfera cultural e política que pode chegar a dizimar a vida íntima 

do indivíduo ainda que sempre se inicie pela exclusão do espaço social. É uma 

categoria que permite uma análise mais abrangente das relações sociais, 

particularmente dos valores culturais que as permeiam, quando comparada com a 

categoria de marginalidade que caracteriza a exclusão de uma esfera econômica, 

mas não do mundo dos homens, de uma sociabilidade mínima. 

 

 

Para White (2001), os sentimentos a respeito da hanseníase foram expressos através de 

vários mecanismos, cujo resultado frequente foi a exclusão física e simbólica dos atingidos 

pela doença, ainda que tal exclusão tenha tido diferentes significações e justificativas ao longo 

da história. 

Como afirma Tronca (2000), as narrativas e as práticas construídas em torno de uma 

doença contêm significados profundos, que participam da própria construção daquela 
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moléstia. Os modos como a enfermidade é experienciada e socialmente vivida não são 

inteiramente pré-existentes às práticas discursivas. Eles se reconfiguram, permanentemente, 

através das práticas em que indivíduos se colocam em relação e atribuem sentidos ao mundo. 

A imagem da hanseníase estava estreitamente vinculada às ideias de impureza moral e 

espiritual na Antiguidade. Monteiro (1995) lembra que o estado de saúde ou doença era muito 

ligado ao campo do sagrado no Oriente Antigo. Na Mesopotâmia de 2000 a.C, as doenças 

eram vistas como causadas pelos demônios ou associadas a erros do enfermo, cabendo aos 

sacerdotes o trabalho de apaziguar os deuses, a fim de obter a cura. Grande parte da medicina 

egípcia também seguia a linha da religiosidade. 

Nesse sentido, o estudante 84 se refere aos portadores de hanseníase no passado como: 

 

 

“Pessoas excluídas da sociedade nos tempos antigos, sofrimento, morte”. 

 

 

No caso da hanseníase, segundo Carvalho (2004), essa ligação com o sagrado e com a 

ideia de sujeira/impureza aparece desde o mito babilônico da deusa Isthar, que inflige ao 

semideus Isdubar uma lepra hedionda por não corresponder a seu amor, até a parábola de 

Lázaro, mendigo coberto de chagas que eram lambidas por cães (Cf. Lucas, 16: 19-31). 

Para Mendonça (2007), as menções bíblicas contribuem para o delineamento de uma 

rede amplamente cristalizada e difundida de significados em torno da lepra, a qual é, 

geralmente, estendida para a hanseníase. Tais padrões profundos de interpretação vinculam a 

enfermidade às ideias de falha moral, castigo, impureza, sujeira. A doença é entendida como 

manifestação da vontade divina, testando os misericordiosos, purgando as culpas e ferindo os 

pecadores. Para livrar-se dela, necessita-se de um milagre, que evidencia a clemência divina. 

A segregação se faz justificável pela ameaça que a doença representa à pureza de homens 

criados à imagem e semelhança de Deus. 

Para Browne (1985), o “leproso” é o “pobre de Cristo” por excelência e cuidar de suas 

feridas é um ato digno. Mas também é a prova corporal do pecado: a corrupção da carne 

manifesta a da alma. Por isso, o seu confinamento também é uma maneira de condená-lo por 

seus supostos erros, ou pelos pecados que todos cometeram e que só eles, os doentes, vão 

expiar. Prevalecia, então, uma ambivalência de visões, uma mistura de compaixão e 

condenação, de caridade cristã e descompaixão com severidade. 



107 

 

Para Gould (2005), Bakirtzief (1994), Béniac (1985) e Richards (1993), a segregação, 

praticada desde épocas remotas, foi ratificada pela Igreja no III Concílio de Latrão (1179). 

Quando o doente não era encerrado em sua habitação e queimado, ele era oficialmente 

excluído da coletividade através de um ritual denominado Separatio Leprosorum. Em geral, a 

cerimônia envolvia uma procissão, uma missa e a leitura das proibições e obrigações do 

leproso. O evento tinha por clímax o momento em que o sacerdote jogava terra sobre o 

doente, simbolizando seu sepultamento, e proclamava “Morre para o mundo e renasce em 

Deus”. A partir de então, ele deveria habitar fora da comunidade. 

Borenstein et al. (2008), ao narrarem a história de vida de três ex-pacientes de 

hanseníase internados na Colônia Santa Teresa (SC), demonstraram a presença da rejeição, do 

estigma e da exclusão nos variados espaços e situações, desde os núcleos familiares até 

mesmo no espaço interno institucional. 

A esse respeito, exemplificado, o estudante 85 refere: 

 

 

“A pessoa que estivesse com essa doença era afastada da sociedade”. 

 

 

Richards (1993) e Béniac (1985) relatam que, dentre as normas que passariam a 

regular a vida daquele sujeito, estavam a obrigação de usar vestes especiais e a de carregar um 

guizo ou matraca para anunciar sua aproximação. Eles destacam que é importante notar que a 

marginalização não tinha apenas implicações simbólicas. Para os autores, a exclusão formal 

da sociedade privava o leproso de seus direitos civis. Ele se tornava uma não pessoa, 

impossibilitado de legar ou herdar propriedade, de defender suas demandas em tribunal, etc. E 

também assinalam que a enfermidade alterava o estatuto jurídico de suas vítimas, sendo o 

termo “leproso” como que incorporado ao nome. Para sobreviver, a maioria dos doentes 

dependia da mendicância e da caridade. 

O estudante 107 destaca essa ideia ao dizer que: 

 

 

“Antigamente quem tinha a doença era excluída da sociedade, recebia uma 

vestimenta que cobria o corpo todo e uma matraca para avisar que ia passar e as 

pessoas se afastavam”.  
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Essa citação do estudante reforça a ideia da exclusão social do portador de hanseníase 

no passado, na medida em que até para passar na rua eles tinham que se fazer anunciar por 

meio da matraca para que as outras pessoas, ditas como “sadias”, se afastassem deles a fim de 

evitar qualquer contato com aqueles indivíduos ditos “impuros”. 

 

Conforme aponta Damasco (2005, p. 34):  

 

 

Os pacientes das décadas passadas, por terem sido segregados da sociedade, tiveram 

que criar novos laços de amizade e, até mesmo familiares dentro das instituições em 

que foram isolados. Esse fato fez com que muitos desses homens e mulheres 

desenvolvessem uma identidade em comum, um sentimento de pertencimento a um 

grupo que deveria se manter coeso a fim de enfrentar todas as adversidades 

provocadas pela condição de leproso. Dessa maneira, existiam formas de 

socialização muito ativas dentro dos hospitais. Os doentes faziam festas, praticavam 

esportes, aulas de músicas, encenavam peças teatrais, se casavam, constituíam 

família, criavam seu próprio mundo. 

 

 

Até hoje, de acordo com Gould (2005), é bastante forte a representação do leproso, 

mutilado, exilado, com as vestes rasgadas, a mendigar. Esse fato encontra raízes bem cravadas 

na ideia de que a doença é manifestação de sujeira, impureza e deterioração do corpo em vida. 

White (2001) defende que a progressiva desfiguração de alguns doentes é uma das 

principais explicações do estigma, ainda que o medo do contágio e a ideia do isolamento não 

possam ser negligenciados. 

Desse modo, Mendonça (2007) ressalta que é possível perceber que as pessoas 

atingidas pela hanseníase foram, frequentemente, submetidas a práticas que mesclavam 

formas de desrespeito, minando as possibilidades de consolidação de uma autorrelação 

positiva. Basta lembrar, por exemplo, das consequências do internamento compulsório, que 

impede o indivíduo de fazer livre uso de seu corpo, cerceia o exercício de uma série de 

direitos e é legitimado por discursos que depreciam as pessoas acometidas pela enfermidade. 

Atualmente, a força das imagens continua dificultando a inserção do doente de 

hanseníase no mercado de trabalho, bem como a possibilidade de convívio social. Isso 

demonstra, como apontam Gould (2005), White (2001) e Chen, Chu e Wang (2005), que os 

asilos de hansenianos não se tornaram inteiramente desnecessários. Há pessoas com muitas 
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sequelas e pacientes internados há muito tempo, sem condições para viver em uma sociedade 

fortemente preconceituosa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 Após um ano como bolsista de iniciação científica durante a graduação e dois anos 

cursando o mestrado acadêmico em enfermagem na UFRN, e da competente orientação que 

este relatório de pesquisa encerra, tive a oportunidade de conhecer e me aproximar um pouco 

mais das questões que norteiam a hanseníase e sua história, bem como de conhecer a 

realidade em que viviam os doentes de hanseníase no passado e em que ainda vivem na 

atualidade. 

 Esta doença que tem cura, mas que ainda nos dias de hoje exclui e estigmatiza o 

indivíduo por ela acometido e, muitas vezes, suas famílias, foi abordada na pesquisa que 

resultou nesta dissertação. 

 O enfoque dado à educação em saúde corrobora com o ideário do SUS, assim como 

com o paradigma da produção social da saúde, e a população escolhida para participar da 

pesquisa está de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, quando relata que 

atenção deve ser dada a atividades que capacitem os menores de 15 anos de idade sobre a 

hanseníase, com vistas ao diagnóstico precoce e tratamento oportuno da doença. 

Assim, os objetivos traçados para a presente pesquisa foram alcançados, pois foi possível, 

através dos resultados, identificar o conhecimento dos estudantes de três escolas da educação 

básica de Parnamirim/RN sobre a hanseníase e realizar educação em saúde em hanseníase 

para eles. Assim, adensa-se o conhecimento dos estudantes das três escolas da educação 

básica de Parnamirim/RN. 

Os resultados dos questionários aplicados antes da educação em saúde em hanseníase 

mostraram o pouco conhecimento a respeito da hanseníase que tinham os estudantes das três 

escolas. A aula sobre hanseníase foi bastante interativa e os estudantes participaram 

ativamente, tirando dúvidas e contando suas experiências. O questionário após a aula 

demonstrou a efetividade da educação em saúde em hanseníase, na medida em que apresentou 

resultados positivos, pois a maioria dos alunos respondeu corretamente a respeito dos 

questionamentos acerca da hanseníase. 

Dessa maneira, o presente estudo se apresenta de extrema relevância, uma vez que tem 

em vista a divulgação de informações acerca dos riscos que podem existir em virtude da 

exposição desses escolares sadios aos doentes ainda sem tratamento; da necessidade da 



111 

 

procura ao serviço de saúde, de modo que, uma vez identificada a doença na população, o 

tratamento específico precoce reduza a possibilidade de transmissão da hanseníase a outras 

pessoas sadias, interrompendo, assim, a cadeia epidemiológica da doença; e que capacita os 

estudantes para serem multiplicadores em suas residências e comunidades das informações 

sobre a hanseníase. 

A enfermagem, ao se inserir nesse contexto, exerce um papel de grande importância 

no desenvolvimento de atividades educativas para divulgação de informações pertinentes 

sobre a hanseníase, tendo os jovens como veículo disseminador de informações para a família 

e a comunidade em geral, contribuindo, assim, para a prevenção e controle da doença, além de 

colocar em prática uma de suas competências como profissão, a qual é a docência. 

Para Pedrazzani (1995), a participação da enfermagem no controle da doença é 

fundamental e isso pode ser realizado através da capacitação profissional, com consequente 

sensibilização da população, gerência de enfermagem e do Programa de Controle da 

Hanseníase, além do desenvolvimento de pesquisa científica, atividade importante para a 

produção de conhecimento, aprimoramento profissional e análise crítica dos problemas 

inerentes à doença e à própria profissão. 

A análise de conteúdo feita antes e após a realização da educação em saúde em 

hanseníase procurou mostrar o que estava nas entrelinhas das respostas dadas pelos estudantes 

à pergunta aberta/qualitativa, e agrupou as respostas mais significativas em eixos temáticos. 

Os seguintes eixos temáticos foram identificados antes da educação em saúde: cura, medo e 

preconceito; após a educação em saúde, os eixos temáticos foram: cura, efetividade da 

educação em saúde e exclusão social no passado. Esses eixos temáticos mostraram a visão dos 

estudantes acerca da hanseníase e como essa visão foi modificada positivamente com a 

realização da educação em saúde. 

Dessa maneira, a realização desta pesquisa apresentou em seus resultados a efetividade 

da educação em saúde em hanseníase na educação básica de Parnamirm/RN. Estes resultados 

enfatizam, assim, a importância de a população em geral se apoderar do conhecimento, e, 

neste caso, dos estudantes de escolas públicas, com o intuito de a própria sociedade detectar 

precocemente casos de hanseníase em suas comunidade, a fim de iniciar o tratamento o mais 

rápido possível, prevenir incapacidades, além de diminuir o estigma em torno da doença e 

quebrar a cadeia epidemiológica de transmissão da mesma.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa sirvam para fomentar futuras políticas de 

saúde pública sobre o tema da hanseníase, assim como diminuir o estigma em torno da doença 

e a quantidade de incapacidades físicas em decorrência do diagnóstico tardio da mesma, e que 
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os enfermeiros se sintam incentivados a desenvolver cada vez mais atividades de educação em 

saúde em hanseníase. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

APÊNDICE A 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O RISCO DE ADOECER EM HANSENÍASE: estratégia na educação básica, 

Parnamirim/RN – Aprovação CEP/UFRN nº 204/2009 

1. Nome 

completo: 

 

2. Data da coleta 

de dados: 

 

_____/_____/_______ 

3. Turma: Ensino fundamental: 1º ano (   )  2º ano (   )  3º ano (   )    4º ano (   )   5º ano (   )   6º ano 

(   )   7º ano (   )   8º ano (   )   9º ano (   ) Ensino médio: 1º ano (  ) 2º ano (  ) 3º ano (  ) 

4. Turno: Matutino (   ) Vespertino (   ) 

5. Idade em 

anos: 

De 0 a 5 anos (   )  De 6 a 10 anos (   )  De 11 a 15 anos (   )   

6. Gênero: Masculino (   ) Feminino (   ) 

7. Cor da pele: Branca (   )  Negra (   )  Amarela (   )  Parda (   )  

8. Município de 

residência: 

 

9. Bairro de 

residência: 

 

10. Quantidade de 

pessoas que 

moram com 

você: 

Nenhuma (   )  1 (   )  2 (   )  3 (   )  4 (   )  5 (   )  6 (   )  7 (   )  8 (   )  9 (   )  10 (   )  Mais 

do que 10 (   ) 

11. Profissão do 

seu pai e da 

sua mãe: 

PAI MÃE 

  

12. Faixa de renda 

da sua família 

(referência – 

salário de R$ 

510,00): 

Sem renda fixa (   )  Menos de 1 salário (   )  De 1 a menos de 4 salários (   )  De 4 a 

menos de 8 salários (   )  De 8 a menos de 12 salários (   )  De 12 salários ou mais (   )  

Ignorado (   ) 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O RISCO DE ADOECER EM HANSENÍASE: estratégia na educação 

básica, Parnamirim/RN - Aprovação CEP/UFRN nº 204/2009 

 

Antes da aula 

1. Você já ouviu falar em hanseníase? Sim (   )  Não (   ) 

2. Se sim, como conseguiu a 

informação? 

Rádio (   )  Televisão (   )  Escola (   )  Panfletos (   )  Familiares (   

)  Amigos (   )  Profissionais de saúde (   ) Filmes (   )  Outros (   ) 

3. O que é a hanseníase? É uma doença transmissível causada por uma bactéria (   ) 

É uma doença sexualmente transmissível (   ) 

É uma doença causada por descuido da pessoa (   ) 

Não sei (   ) 

4. A hanseníase é transmitida: Por relações sexuais (   )  Por alimentos (   )  Pelo preconceito (   )  

Através das vias respiratórias (   )  Por falta de higiene (   )  Pelo 

aperto de mão (   ) Não sei (   )   

5. O que a hanseníase causa nas 

pessoas? 

Vômito e diarreia (   )  Febre alta e tosse (   )  Lesões na pele e nos 

nervos periféricos (   )  Dor intensa (   )  Não sei (   ) 

6. Você sabe onde procurar ajuda em 

caso de suspeita de hanseníase? 

Sim (   )  Não (   ) 

7. Se sim, qual seria o local mais 

adequado? 

Algum serviço de saúde (   )  Escola (   )  Igreja (   ) 

8. As pessoas que convivem com o 

doente de hanseníase também 

precisam procurar ajuda? 

Sim (   )  Não (   )  Não sei (   ) 

9. Você conhece alguém que tenha ou 

que teve hanseníase? 

Sim (   )  Não (   ) 

10. A hanseníase tem cura? Sim (   )  Não (   )  Não sei (   ) 

 

Pergunta aberta/qualitativa: Quando falam em hanseníase, o que vem em sua mente? 
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APÊNDICE B 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

APÊNDICE B 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: QUESTIONÁRIO 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O RISCO DE ADOECER EM HANSENÍASE: estratégia na educação 

básica, Parnamirim/RN - Aprovação CEP/UFRN nº 204/2009 

 

Depois da aula 

1. Você já ouviu falar em hanseníase? Sim (   )  Não (   ) 

2. Se sim, como conseguiu a 

informação? 

Rádio (   )  Televisão (   )  Escola (   )  Panfletos (   )  Familiares (   

)  Amigos (   )  Profissionais de saúde (   ) Filmes (   )  Outros (   ) 

3. O que é a hanseníase? É uma doença transmissível causada por uma bactéria (   ) 

É uma doença sexualmente transmissível (   ) 

É uma doença causada por descuido da pessoa (   ) 

Não sei (   ) 

4. A hanseníase é transmitida: Por relações sexuais (   )  Por alimentos (   )  Pelo preconceito (   )  

Através das vias respiratórias (   )  Por falta de higiene (   )  Pelo 

aperto de mão (   ) Não sei (   )   

5. O que a hanseníase causa nas 

pessoas? 

Vômito e diarreia (   )  Febre alta e tosse (   )  Lesões na pele e nos 

nervos periféricos (   )  Dor intensa (   )  Não sei (   ) 

6. Você sabe onde procurar ajuda em 

caso de suspeita de hanseníase? 

Sim (   )  Não (   ) 

7. Se sim, qual seria o local mais 

adequado? 

Algum serviço de saúde (   )  Escola (   )  Igreja (   ) 

8. As pessoas que convivem com o 

doente de hanseníase também 

precisam procurar ajuda? 

Sim (   )  Não (   )  Não sei (   ) 

9. Você conhece alguém que tenha ou 

que teve hanseníase? 

Sim (   )  Não (   ) 

10. A hanseníase tem cura? Sim (   )  Não (   )  Não sei (   ) 

 

Pergunta aberta/qualitativa: Quando falam em hanseníase, o que vem em sua mente? 
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

APÊNDICE C 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O RISCO DE ADOECER EM HANSENÍASE: estratégia na educação básica, 

Parnamirim/RN - Aprovação CEP/UFRN nº 204/2009 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Educação em saúde sobre o risco 

de adoecer em hanseníase: estratégia na educação básica, Parnamirim/RN, a qual é 

coordenada pela professora doutora Clélia Albino Simpson, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e orientadora da mestranda Vivianne Rafaelle Correia dos Santos. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Esta pesquisa objetiva: identificar o conhecimento sobre o risco de adoecer em 

hanseníase para estudantes da educação básica em Parnamirim/RN; realizar educação em 

saúde sobre o risco de adoecer em hanseníase para os estudantes da educação básica em 

Parnamirim/RN; elaborar uma cartilha sobre hanseníase. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido aos seguintes procedimentos: 

responderá uma ficha sobre os seus dados de identificação, responderá um questionário com 

questões fechadas e com uma questão aberta/qualitativa, participará de uma palestra sobre 

hanseníase e responderá novamente o mesmo questionário sobre a hanseníase. 

Os riscos envolvidos com sua participação nesta pesquisa são considerados mínimos, 

pois cuidados serão tomados para manter a privacidade das informações fornecidas por você, 

sendo resguardada a sua identidade. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: conhecer a hanseníase 

com o intuito de evitar que a doença acometa você e as pessoas que convivem com você e se 

transformar em um multiplicador destas informações para as pessoas que você conhece. 

Ressaltamos que todas as informações obtidas a seu respeito serão sigilosas e seu 

nome não será identificado em nenhum momento da pesquisa, nem na divulgação dos 

resultados da mesma. Caso seja necessário, utilizaremos apenas as iniciais de seu nome.  

Os dados coletados na realização da presente pesquisa serão guardados em local 

seguro por pelo menos cinco anos. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua 

participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite.  
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Devido ao fato de os participantes desta pesquisa serem indivíduos menores de 18 

anos, o presente TCLE será assinado por ele e por um adulto responsável pelo mesmo. A 

professora/pesquisadora e a mestranda também assinarão o presente TCLE. 

A escola envolvida nesta pesquisa ficará com uma cópia do projeto para consulta e 

arquivamento. Você ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e a responsável pela pesquisa ficará com outra cópia do mesmo.  

Qualquer dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para a professora doutora Clélia Albino Simpson, no endereço Rua Girassol, n° 

200, casa 41, Residencial Viver, Jardim Planalto, Parnamirim-RN. CEP: 59.150.000 ou pelos 

telefones (84) 9925-5734; (84) 3645-1647. 

Qualquer dúvida a respeito dos preceitos éticos dessa pesquisa poderá ser questionada 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone 084-3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE SOBRE O RISCO DE ADOECER EM HANSENÍASE: ESTRATÉGIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, PARNAMIRIM/RN.  

 

_________________________________________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Nome do responsável pelo participante da pesquisa 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo participante da pesquisa 

 

________________________________________________________________________ 

Nome do pesquisador responsável 

(Profa. Dra. Clélia Albino Simpson) 

 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

________________________________________________________________________ 

Nome da mestranda responsável 

(Vivianne Rafaelle Correia dos Santos) 

 

____________________________________ 

Assinatura da mestranda responsável 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Educação em saúde sobre o risco de adoecer em hanseníase: estratégia na educação básica, Parnamirim/RN.  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Relação das escolas estaduais do Município de Parnamirim 

ESCOLA BAIRRO ONDE SE LOCALIZA 

E.E. Professor Arnaldo Arsênio de 

Azevedo 

Rosa dos Ventos 

E.E. Santos Dumont Centro 

E.E. Roberto R. Krause Santos Reis 

E.E. Presidente Roosevelt Centro 

E.E. Professor Eliah Maia do Rêgo Boa Esperança 

E.E. Doutor Antônio de Souza Cohabinal 

E.E. Professor Antônio Basílio Filho Cohabinal 

E.E. Professora Maria Cristina Boa Esperança 

E.E. Professor Apolinário Barbosa Pirangi do Norte 

E.E. Professor Maria Araújo Pium 

E.E. Dom Nivaldo Monte Emaús 

 

OBS: E.E. significa Escola Estadual. 
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ANEXO 3 

Relação das escolas municipais do Município de Parnamirim 

ESCOLA BAIRRO ONDE SE LOCALIZA 

E.M. Alzelina Sena Valença Rosa dos Ventos 

E.M. Antônio Basílio Cohabinal 

E.M. Presidente Artur Costa e Silva Centro 

E.M. Augusto Severo Centro 

E.M. Brigadeiro Eduardo Gomes Nova Parnamirim 

E.M Senador Carlos Alberto Passagem de Areia 

E.M. Cícero de Souza Melo Rosa dos Ventos 

E.M. Professsor Edmo Pinheiro Pinto Cajupiranga 

E.M. Professora Enedina Eduardo 

Nascimento 

Vale do Sol 

E.M. Erivan França Pirangi do Norte 

E.M. Professora Eulina Augusto de 

Almeida 

Nova Esperança 

E.M. Professora Eva Lúcia Bezerra de 

Medonça 

Parque de Exposições 

E.M. Professora Francisca Canindé 

Avelino Batista 

Parque de Exposições 

E.M. Francisca Bezerra de Souza Liberdade 

E.M. Francisca Fernandes da Rocha Monte Castelo 

E.M. Historiador Hélio Galvão Mamede Nova Esperança 

E.M. Homero de Oliveira Dantas Boa Esperança 

E.M. Professora Irene Soares da Silva Parque de Exposições 

E.M. Iris de Almeida Matos Monte Castelo 

E.M. Ivanira de Vasconcelos Paisinho Cohabinal 

E.M. João Gomes da Costa Neto Liberdade 

E.M. Josafa Sisino de Machado Emaús 

E.M. Professor José Augusto Nunes Santos Reis 

E.M. José Fernandes Monte Castelo 
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ESCOLA BAIRRO ONDE SE LOCALIZA 

E.M. Jussier Santos Santa Tereza 

E.M. Professor Limírio Cardoso Dávila Rosa dos Ventos 

E.M. Luiz Maranhão Parque de Exposições 

E.M. Luzanira Maria da Costa Cruz Passagem de Areia 

E.M. Manoel Machado Emaús 

E.M. Maria de Jesus Centro 

E.M. Maria do Céu Fernandes Santos Reis 

E.M. Manoel Vicente de Paiva Passagem de Areia 

E.M. Maria Fernandes Saraiva Bela Parnamirim 

E.M. Maura de Morais Cruz Emaús 

E.M. Neuza Gomes de Figueiredo Jardim Planalto 

E.M. Emérito Nestor Lima Passagem de Areia 

E.M. Nossa Senhora da Guia Emaús 

E.M. Osmundo Faria Passagem de Areia 

E.M. Poeta Luís Carlos Guimarães Nova Parnamirim 

E.M. Raimunda Maria da Conceição Pium 

E.M. Rubens Lemos Emaús 

E.M. Sadi Mendes Parque do Pitimbu 

E.M. Desembargador Silvino Bezerra Santa Tereza 

 

OBS: E.M. significa Escola Municipal 


