
METODOLOGIA

Cientes que a população idosa geralmente é mais

conservadora e que essas doenças são consideradas tabus,

acreditamos que abordar o assunto com esse grupo ajudaria a

esclarecer alguns mitos. Para a realização da intervenção

contatamos nossa orientadora, que nos auxiliou a conseguir

cartazes publicitários do Ministério da Saúde e potes para

coleta do escarro. A gerente propôs que fizéssemos a ação no

modelo roda de quarteirão e em outubro de 2017 fomos até a

casa de uma moradora que cedeu sua garagem para a

intervenção e obtivemos um público de 15 idosos de ambos os

sexos. Realizamos uma exposição para explicar como é a

transmissão desses agravos, como é o ciclo de cada uma das

doenças, quais são os exames feitos para diagnóstico e os

tratamentos farmacológicos.

Impulsionados pela importância de Sobral no quadro nacional de

Hanseníase e Tuberculose (TB), o grupo iniciou

desenvolvimento de atividades em diferentes esferas para

conscientização da população sobre essas doenças, uma das

frentes que decidimos adotar foi a de conscientizar idosos sobre

essas doenças. Reunimo-nos com a gerente do Centro de

Saúde da Família (CSF) do Campo dos Velhos com a proposta

de uma ação para promover compreensão desses agravos para

o público idoso. A gerente relatou que o território possui alta

população idosa e que esse grupo havia sido acometido tanto

por TB quanto Hanseníase.
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AÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO DAS MICOBACTERIOSES – TUBERCULOSE E HANSENÍASE – PARA 
POPULAÇÃO DE IDOSOS DO CAMPO DOS VELHOS EM SOBRAL–CE

CONCLUSÃO

Os moradores foram muito atenciosos, nos questionaram

sobre diversos pontos durante nossa palestra e um deles

acrescentou ao momento por compartilhar sua experiência com

o tratamento de hanseníase, que auxiliou a validar as

informações dadas por nós. Além disso, orientamos que caso

algum deles estivesse com sintomas ou manchas/nódulos

suspeitos a procurarem o Centro de Saúde da Família. A

experiência foi enriquecedora devido ao grande engajamento

do público que guiou como poderíamos desmistificar essas

doenças, simplifica-las e torna-las tratáveis. A importância de

orientar essa população é que ela possui grande influência nas

práticas de saúde de suas famílias, por isso, idosos informados

são pessoas que auxiliam os CSFs na promoção de saúde e

prevenção de doenças.
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