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Objetivo Geral
Capacitar adolescentes das escolas públicas como multiplicadores nas ações de
educação e saúde a acerca da hanseníase: uma atitude cidadã contra o estigma e
preconceito.
Objetivos Específicos
• Identificar o conhecimento dos adolescentes sobre Hanseníase
• Desenvolver educação em saúde com os adolescentes sobre a temática hanseníase
utilizando círculos de cultura como abordagem participativa, embasada no
pensamento freireano.
• Capacitar os adolescentes a atuarem como multiplicadores nas ações de educação
popular em saúde sobre a hanseníase.
• Estimular os adolescentes a confeccionar material educativo e desenvolver
estratégias de Educação Popular em Saúde, sobre hanseníase, numa proposta
de quebra de preconceitos e valorização das ações de cidadania.
• Realizar intervenções de educação em saúde em articulação com o Projeto Saúde
na Escola (PSE) com enfoque na promoção da saúde, detecção precoce através
do exame dermatoneurologico em adolescentes e familiares em consonância
com o protocolo do Ministério da Saúde.
• Elaborar em parceria com a equipe de Estratégia Saúde da Família, coordenação e
professores as atividades de educação em saúde tendo como fundamentação
teórica o pensando freireano de círculos de cultura junto aos adolescentes na
perspectiva de atuarem multiplicadores na comunidade.

Resumo
A hanseníase é uma das mais antigas doenças da humanidade, que acomete a pele e os
nervos, podendo comprometer a função vital de alguns órgãos, principalmente os de
grande mobilidade. Além do comprometimento biológico e funcional é marcada por um
contexto histórico impregnado por estigmas e preconceitos, concorrendo para uma
predominância até os dias atuais de atitudes de descriminação e desagregadoras
socialmente. Essa realidade tende a comprometer as políticas públicas no controle da
mesma, considerando o desconhecimento da população e a extrema carência de acesso
a informações. Com a intencionalidade de desenvolver uma pesquisa-ação, com
realização de intervenção de educação em saúde, na perspectiva de formar
multiplicadores no cenário comunitário, destacamos a possibilidade de uma ação
articulada ao Programa Saúde na Escola. A adolescência é caracterizada por um
conjunto de transformações sócio psicológicas, deixando o indivíduo exposto a situações
vulneráveis, mais ao mesmo tempo estabelecendo padrões comportamentais e sonhos
que permearão toda a vida. Os padrões comportamentais se definem dentro de um
ambiente que envolve a família, os pares, a escola, o social, dentre outros, onde, o
adolescente sofre influências para sua formação e construção da personalidade de um
futuro adulto, mas também pode assumir uma ação de protagonista na desconstrução
dos preconceitos e na propagação de conhecimentos significativos para identificar sinais
e sintomas que possam concorrer para o diagnóstico e tratamento da hanseníase. A ação
educativa terá como embasamento metodológico o Círculo de Cultura, proposto por
Monteiro e Vieira (2008) com base nos pressupostos de Paulo Freire.

