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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE HANSENÍASE EM CAMPO DE ESTÁGIO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Tainá Araújo Rocha1, Jeane Lima Cavalcante2, Ygor Cleiton de Oliveira
Sampaio3, Edilma Gomes Rocha Cavalcante4
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o
Mycobacterium leprae, podendo atingir pessoas de qualquer sexo, idade ou
classe socioeconômica. A evolução da enfermidade ocorre, em geral, de forma
lenta e progressiva, podendo levar a incapacidades físicas (BRASIL, 2017).
Diante desse agravo torna-se necessário o desenvolvimento de ações de
educação em saúde sobre a temática para a população, que maioria das vezes
carece de informações. Atividades educativas focadas no ensino, relativo a
transmissão e incapacidades tornam-se ótimas alternativas de prevenção.
Objetiva-se relatar a experiência da educação em saúde sobre hanseníase em
campo de estágio. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de
experiência, realizado em sala de espera de um serviço de saúde, como prática
da disciplina de saúde coletiva II, no mês de setembro de 2018, por acadêmicos
de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri. O desenvolvimento da ação
foi direcionado a pacientes e acompanhantes que aguardavam suas consultas.
Para isso os acadêmicos utilizaram mini placas, confeccionadas com uma frente
afirmativa (SIM) e um verso negativo (NÃO), para serem entregues aos
participantes e esses manifestarem seus saberes referentes a perguntas
realizadas durante a atividade. A educação em saúde ocorreu por meio da
explicação dos principais tópicos relacionados à hanseníase como definição,
transmissão, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento, cuidados preventivos e
a investigação dos contatos. Os acompanhantes, em sua maioria familiares,
também puderam participar, permitindo o repasse de conhecimentos para um
número maior de pessoas. Esse momento foi significativo para esclarecimento e
retiradas de dúvidas, além da discursão sobre a importância do apoio familiar.
Observou-se a partir da ação educativa, que houve participação e integração
entre os acadêmicos e pacientes por meio da troca de experiências e
aprendizagem, levando a conscientização para seu cuidado. Ressalta-se a
importância da necessidade da realização de educação em saúde para pessoas
com hanseníase, como forma de prevenção e medida de controle, evitando a
cadeia de transmissão para os ouvintes e prevenindo as incapacidades físicas,
na perspectiva de uma melhor qualidade de vida. A enfermagem, atuando em
campo real, possibilita um campo fértil de saberes que ficam restringidos dentro
da universidade. Assim há possibilidade de promoção da prevenção e o cuidado
de problemas de saúde para a população atuar no seu próprio autocuidado.
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