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OBJETIVOS

O conhecimento dos aspectos

epidemiológicos desses agravos no

município de Sobral-CE, despertou o

interesse para a promoção de ações

educativas direcionadas à população, a fim

de realizar a conscientização acerca de tais

doenças que são endêmicas na região.

A tuberculose e a hanseníase são doenças

infecciosas causadas por micobactérias

transmitidas pela via respiratória. Apesar de

curáveis, elas constituem um grave

problema de saúde pública no país, em

razão do grande número de infectados.

Além disso, muitas pessoas desconhecem

que são portadoras dos bacilos causadores

e acabam disseminando essas

enfermidades, gerando, com isso,

realidades de subnotificação.

INTRODUÇÃO

O conhecimento da população acerca dessas doenças,

das formas de prevenção e do tratamento gratuito

disponibilizado pela rede pública é fundamental para a

redução da incidência. Além disso, facilita o controle

dos agravos, bem como a adesão ao tratamento por

parte do paciente. Assim, devido ao grande número de

pessoas ainda acometidas por essas doenças, é

extremamente importante que estratégias de

conscientização da população sejam incentivadas, afim

de promover a promoção da saúde e reduzir a

disseminação dessas doenças.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A ação foi realizada no dia 28 de setembro

de 2017, no Centro de Saúde da Família

(CSF) do bairro Campo dos Velhos, com o

público-alvo presente na sala de espera. REFERÊNCIAS

Guia de Controle da Hanseníase, Ministério da Saúde.

Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional de

Epidemiologia . Coordenação Nacional de Dermatologia

Sanitária, 2a Ed., 1994, Brasília.

AÇÃO EDUCATIVA NA COMUNIDADE: DESMITIFICAÇÃO DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE 
COMO FORMA DE COMBATE AO PRECONCEITO.

METODOLOGIA

A identificação do território suscetível à ação

ocorreu a partir da busca de subnotificações,

com a análise de baixo número de casos

confirmados em relação a densidade

demográfica da região. Tais características

foram observadas no território do Campo

dos Velhos, que possui uma população

adscrita de 7.871 habitantes e registrou a

incidência de apenas 1 novo caso de

tuberculose e 4 novos casos de hanseníase

em 2017.
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RESULTADOS

Os materiais utilizados foram doados pelo Laboratório

de Referência em Tuberculose e Hanseníase do

Município de Sobral, sendo disponibilizados potes para

a coleta de escarro, panfletos educativos e cartazes

sobre tuberculose. Houve distribuição de panfletos,

seguida pela explanação rápida dos temas,

apresentação do pote de escarro e exibição de

imagens, vídeos e cartazes. Finalizamos a intervenção

com um momento para esclarecimento de dúvidas junto

à comunidade.


