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94. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO INSTITUTO 
ADOLFO LUTZ SOBRE HANSENÍASE 
 
Rocha F; Cunha R; Amorim K; Nardi S; Paschoal V 
 
Introdução: A Hanseníase é uma doença crônica, infecciosa e transmissível. É uma doença 
infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e 
sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos 
olhos, mãos e pés.A capacitação desses profissionais auxilia o paciente no esclarecimento 
de suas dúvidas principalmente quando ele apresenta comportamento inibitório na consulta 
médica e nos atendimentos. Objetivos: Verificar o conhecimento teórico de funcionários 
do Intituto Adolfo Lutz sobre a hanseníase, considerando o local de atuação, idade, 
escolaridade e tempo de serviço na área. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, 
exploratório e de campo, que será realizado com entrevista com participação 30 
profissionais do IAL e convidados para testar seu conhecimento leigo sobre Hanseníase 
Resultados: Foram entrevistados 36 profissionais da área da saúde, com a média de idade 
de 39,25 (dp +- 14, 72). Na avaliação os funcionários do instituto Adolfo Lutz, através do 
pré-teste instrumento utilizado para mensurar o conhecimento observou-se um 
desconhecimento dos profissionais sobre hanseníase. Em relação às questões gerais da 
hanseníase, obteve-se uma média de 21 (58,3%) de acertos nas respostas. Já sobre o 
diagnóstico a média foi de 18,5 (52,4%) de acertos, sobre transmissão a média permaneceu 
em torno de 17,1 (47,4%)e em relação ao tratamento. Conclusão: Observou-se que o 
conhecimento sobre a hanseníase foi insatisfatório pelos profissionais, pois a maioria das 
questões foi respondida de forma incorreta, se fazendo importante a Educação continuada 
nas instituições pesquisadas. Os principais aspectos que devem ser trabalhados na 
educação continuada devem ser as políticas de saúde para Hanseníase, tratamento sinais, 
sintomas, transmissão, tratamento possibilitando uma assistência de qualidade por esses 
profissionais para a população. 


