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Introdução. A Hanseníase é uma doença crônica, infecciosa, transmissível e tem um alto
potencial para produzir deformidades e incapacidades físicas. Estas, por sua vez, além de
impedirem que o indivíduo possa trabalhar, estigmatizam-no e são responsáveis por sua
marginalização social. Noventa e cinco por cento (95 %) dos indivíduos expostos ao
Mycobacterium leprae não contraem a doença porque o seu sistema imunitário combate a
infecção. A infecção pode começar em qualquer idade, indiferente ao gênero e é mais
freqüente entre os 40 a 50 anos. Objetivo. Analisar o conhecimento leigo de estudantes de
enfermagem iniciantes no curso de graduação, por meio de entrevista. Metodologia. Tratase de um estudo descritivo, exploratório e de campo que compreenderá um roteiro de
entrevista estruturado, contemplando dados referentes ao perfil demográfico dos alunos,
meios utilizados de comunicação e, perguntas fechadas referentes ao objeto do estudo: a
doença, o tratamento, a prevenção e a promoção. A coleta dos dados foi realizada no
município de São José do Rio Preto, SP, e participaram deste estudo 60 estudantes
iniciantes e que ainda não tiveram informações curriculares cientifica sobre a doença (1ª
série de enfermagem) da FAMERP. Resultados. Foi apresentado como resultado: Aspectos
gerais 18,9%(acertos) e 31,1% (erros), diagnóstico 28,5% (acertos) e 23,5% (erros),
transmissão 28,5% (acertos) e 23,5% (erros) e tratamento com 11.2% (acertos) e 40.8%
(erros). Discussão e conclusão: Observou-se que o conhecimento sobre a hanseníase foi
insatisfatório pelos estudantes de enfermagem, pois a maioria das questões foi respondida
de forma incorreta.
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