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Introdução: 

A hanseníase, conhecida oficialmente por este nome desde 1976, é uma das doenças 

mais antigas na história da medicina. É causada pelo bacilo de Hansen, o 

Mycobacterium leprae: uma bactéria que ataca a pele e nervos periféricos, mas pode 

afetar outros órgãos como o fígado, os testículos e os olhos. Não é, portanto, 

hereditária. 

Com período de incubação que varia entre três e cinco anos, sua primeira 

manifestação consiste no aparecimento de manchas dormentes, de cor avermelhada 

ou esbranquiçada, em qualquer região do corpo. Placas, caroços, inchaço, fraqueza 

muscular e dor nas articulações podem ser outros sintomas. 

Com o avanço da doença, o número de manchas ou o tamanho das já existentes 

aumentam e os nervos ficam comprometidos, podendo causar deformações em 

regiões, como nariz e dedos, e impedir determinados movimentos, como abrir e 

fechar as mãos. Além disso, podem permitir que determinados acidentes ocorram em 

razão da falta de sensibilidade nessas regiões. 

A incidência de hanseníase no Brasil diminuiu em 2011, ano em que 30.298 novos 

casos da doença foram detectados, 15% menos que em 2010, informou nesta quinta-

feira o Ministério da Saúde. Dos novos casos registrados no último ano, 2.192 foram 

entre menores de 15 anos. 

A meta do "Plano de eliminação da hanseníase no Brasil", estabelecido em 2011, é a 

de menos de um caso para cada grupo de dez mil habitantes antes de 2015, e 

aumentar a porcentagem de cura para até 90% nos novos casos. O governo destinou 

neste ano R$ 16 milhões aos municípios onde há maior incidência da doença. 

A hanseníase foi durante muito tempo incurável e mutiladora. Os doentes eram 

reunidos em locais isolados e distantes do convívio familiar. Hoje, sabe-se que a 

hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e é distribuído em todo o território 

nacional. 

Porém, o preconceito ainda existe, devido à falta de conhecimento sobre a doença. É 

necessário, que sejam idealizadas alternativas que visem não somente a eliminação 

da hanseníase como um problema de saúde pública, mas também, e principalmente, 

a um resgate da cidadania e o respeito por essas pessoas. 

 

 

 

 



Objetivos: 

 Repassar a toda a comunidade informações sobre a doença; 

 Esclarecer sobre as formas de contágio e tratamento; 

 Acabar com  o preconceito existente aos portadores da doença por meio de 

atividade lúdica e da informação; 

 Integração entre a Saúde e a Educação; 

 Promover uma atividade em equipe na escola; 

 Integrar a escola com a comunidade e a sua história. 

 

Público alvo: 

Estudantes das escolas Municipais, Estaduais e Privadas do Ensino Fundamental 

séries iniciais e finais e Ensino Médio de Cascavel e região. 

Desenvolvimento: 

Para o lançamento da Gincana será feita uma reunião com representantes de todas 

as escolas (diretores, pedagogos e/ou professores de ciências/ biologia).Nessa 

ocasião, será contada a história da Hanseníase no Brasil e no mundo, passando 

dados estatísticos, os isolamentos compulsórios, lutas, conquistas e entregue um 

folder informativo. 

A Gincana 

A Gincana Cultural  “Hanseníase tem cura. O preconceito também” será dividida 

em etapas, onde as escolas inscritas receberão as instruções das atividades que irão 

desenvolver dentro de um prazo limite e finalizará com uma caça ao tesouro, onde 2 

estudantes de cada escola/equipe  deverá  seguir as  pistas e responder as  

perguntas a respeito do tema da Gincana. 

A escola poderá se inscrever com no máximo uma equipe com estudantes de todas 

as séries e com até dois coordenadores. 

A escola vencedora receberá  como premiação um projetor de imagem (multimídia) 

além de um certificado de participação da Gincana que será emitido pelo NRE, pelo 

Mohan – Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase e 

Secretaria de Saúde e entregue no Seminário que realizar-se-á em 16 maio  de 2012. 

Os coordenadores da equipe vencedora receberão um aparelho de DVD player  para 

cada um como premiação. 



A equipe vencedora terá como premiação uma viagem com data a ser definida para 

Foz do Iguaçu/Cataratas, com visita na Itaipu e uma sessão no Planetário/Pólo 

Astronômico, com as despesas de translado, entrada na Itaipu e Pólo Astronômico 

pagas. A entrada no Parque Nacional do Iguaçu será por conta do estudante (meia 

entrada ) bem como a alimentação; 

As escolas terão  um espaço no Seminário para expor as atividades desenvolvidas. 

Dois  estudantes da equipe vencedora, gravarão uma chamada publicitária com a 

atriz Elke Maravilha, (que apoia a campanha em rede nacional) que será exibida na 

CATV, repetidora da TV Cultura, em Cascavel. 

Todos os participantes receberão uma camiseta da Gincana e também um brinde 

surpresa. 

Todas as atividades e instruções que dizem respeito a Gincana serão divulgadas no 

site do evento WWW.gincanahanseniase2012.wordpress.com. 

 

CRONOGRAMA 

Lançamento da Gincana: 

29 de fevereiro e 1º de março  com entrega do Regulamento  e orientações gerais. 

Realização das atividades: 

19 de março a 16 de maio de 2012. 

Entrega da premiação e divulgação do resultado final: 

No Seminário no dia 16 de maio. 

 

 

 

 


