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MATERIAIS E MÉTODOS 
O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado, 

composto por 18 questões objetivas e 01 subjetiva buscando 

conhecer a visão da população local sobre prevenção, 

controle, diagnóstico, cadeia de transmissão e formas de 

contágio da hanseníase. A coleta de dados ocorreu entre o 

período de agosto a setembro de 2017. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o software EpiInfo 

7.2.1.0®. Durante o estudo foram garantidos o sigilo da 

identidade e privacidade do participante. No total foram 

aplicados 105 questionários. 

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo 

agente etiológico é o Mycobacterium leprae, um bacilo 

álcool-ácido resistente, gram-positivo, que infecta os nervos 

periféricos. Apesar dos avanços, o Brasil ainda mantém a 

situação mais desfavorável na América e é o segundo país 

em número absoluto de casos de hanseníase no mundo. O 

objetivo do trabalho foi analisar o conhecimento da 

população de Barra (Oeste da Bahia) sobre hanseníase.  
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No presente estudo podemos observar que existe uma 

relação entre faixa etária das pessoas e conhecimento da 

existência de tratamento (p= 0,0002), ainda mantendo uma 

forte ligação entre o conhecimento ultrapassado de pessoas 

de mais idade com a enfermidade Gráfico 1 . 
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GRÁFICO 2 – RELAÇÃO ENTRE A FAIXA ETÁRIA E 

CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CURA PARA 

HANSENÍASE. 
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A hanseníase por muito tempo foi tida como incurável e mutiladora, 

chegando ao ponto de os portadores deste mal terem sido forçados 

ao isolamento nas chamadas leprosarias. Sabe-se que não há mais 

necessidade de isolamento, entretanto foi observado nesse 

trabalho que alguns idosos ainda acreditam que existe a 

necessidade de os portadores de  hanseníase serem isolados (p= 

0,0038) Gráfico 3. 

Considerando  que a hanseníase é uma doença tratável e 

curável é esperado que a população tivesse esse tipo de 

conhecimento. Entretanto no estudo foram encontradas 

diferenças significativas entre a faixa etária do entrevistado (> 

59 anos) e o conhecimento sobre: existência de cura para 

hanseníase (p=0,04), pessoas mais idosas acreditam que não 

existe cura para a enfermidade  Gráfico 2. 
 

GRÁFICO 1 –  RELAÇÃO ENTRE A FAIXA ETÁRIA E 

CONHECIMENTO SOBRE A EXISTENCIA DE 

TRATAMENTO. 

GRÁFICO 3 – RELAÇÃO ENTRE A FAIXA ETÁRIA E 

CONHECIMENTO SOBRE A NECESSIDADE DE 

ISOLAMENTO. 

 

A Hanseníase é uma enfermidade presente nas crenças e na cultura 

popular da cidade ainda existe uma visão equivocada e preconceituosa 

sobre a doença logo, ressalta-se a necessidade de estabelecer 

estratégias de educação em saúde voltadas à população no sentido de 

informar adequadamente sobre a  doença. 
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