
Professores e estudantes de graduação e Pós-Graduação participam do 140 Congresso 
Brasileiro de Hansenologia em Belém/ Pará. 

A hanseníase, doença endêmica em nossa região ainda é considerada um problema de saúde 
pública no Brasil. Causada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae, tem uma história de vida
longa e difícil de eliminar, embora exista tratamento especifico e cura!

A nossa participação no Congresso foi um sucesso!!!

Fomos em 9 pessoas, 2 estudantes de Doutorado do Programa Multicêntrico de Bioquimica e 
Biologia Molecular- PMBqBM/UFJF/GV e 7 estudantes de graduação, acadêmicos dos cursos 
de Farmácia, Medicina e Nutrição. 

Participamos de Apresentações orais, exposição de Painéis, das atividades de educação para a 
Saúde e levamos uma Novidade para o Congresso, um Aplicativo para celular, A Bússola 
Hansen, criado pelo prof Márcio de Souza, da Bioestatística, que está fazendo seu Doutorado 
em Hanseníase e contou com a parceria do estudante Gabriel Ayres, do curso de Medicina. 

  De acordo com a Profa Dra Lucia Alves de Oliveira Fraga, Coordenadora do projeto 
Hanseníase e orientadora dos estudantes, a oportunidade de levar os estudantes nesse Congresso
foi gratificante. Me sentí realizada ao vê-los, todos, quer seja os estudantes de graduação como 
os de Pós- graduação, apresentando seus trabalhos, discutindo questões relativas à  hanseníase, 
com pesquisadores  Nacionais e Internacionais presentes naquele Evento. 

Estou orgulhosa deles e posso dizer Missão cumprida, mesmo com pequeno apoio financeiro 
da UFJF/GV, do Programa Multicêntrico (PMBqBM) e  da Fapemig, conseguimos com muito 
esforço,  realizar esse DESAFIO!

Vejam abaixo os depoimentos dos estudantes

Thais D. de Souza - Acadêmica de Farmácia

A ida ao 14° Congresso Brasileiro de Hansenologia foi muito gratificante, pois pude aprimorar 
os meus conhecimentos, como também pude adquirir novos saberes mediante toda a riqueza de 
informações que foram apresentadas.

Rosângela Gomes -  Acadêmica de Farmácia

 É uma vivência de extrema importância para nos acadêmicos que estamos inseridos na 
pesquisa através da iniciação científica, podemos ter contato com grupos de pesquisa de
diversas localidades e nos atualizar cada vez mais sobre essa doença que ainda enfrenta 
diversos preconceitos, apresentamos os nossos trabalhos e aprendemos com o trabalho 
de outras pessoas. Sem dúvida foi uma experiência muito produtiva.

Veronica  Miranda - Acadêmica de Medicina

A ida ao 14° Congresso de Hansenologia da SBH em Belém me fez perceber o quanto ainda 
lidamos com uma doença negligenciada, sobre a qual ainda faltam estudos, mas que existem 
inúmeros profissionais qualificados dispostos a mudar esse panorama nacional. Também me 
permitiu conhecer a cultura diferente e bonita do povo local, a solidariedade das pessoas que lá 
vivem e aumentar meus conhecimentos teóricos sobre a doença e o exame dermatoneurológico. 



Gabriel Ayres Lopes - Acadêmico de Medicina

Uma das propostas do Núcleo de Pesquisa em Hansenologia ao participar do congresso foi a de 
apresentar a versão inicial de um aplicativo, a Bússola Hansen, desenvolvido com o intuito de 
auxiliar o diagnóstico da hanseníase. Durante o congresso, recebemos diversos elogios e críticas
construtivas em relação a ele, despertando interesse de pesquisadores da Fiocruz em uma 
possível parceria no aprimoramento do aplicativo. Por essa e outras razões, o congresso foi 
importantíssimo para o estabelecimento de relações que têm grande potencial para dar 
visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo.

Luiza Reis -  Acadêmica de Nutrição

Foi de grande importância a participação no Congresso de Hansenologia, pude perceber que 
ainda precisamos de pesquisar e dedicar muito para conseguirmos eliminar a doença no Brasil.


