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Resumo: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae. 

O número de casos novos no Brasil é relativamente estável há pelo menos 20 anos, e varia em 

torno de 35-45 mil pacientes/ano. Estudo recente em que a estratégia de visitas domiciliares 

aos pacientes, diagnosticados em anos anteriores (5 a 10 anos), foi utilizada para a busca ativa 

de casos novos evidenciou que pelo menos 25% dos domicílios apresentavam um novo caso de 

hanseníase. Esse resultado indica a ocorrência de falhas nas políticas de saúde para vigilância 

de contatos domiciliares, sabidamente a população de maior risco de desenvolver a doença. 

Neste contexto, estudo realizado na Nigéria, sugere que a estratégia de maior custo-efetivo 

para diagnosticar hanseníase é o exame dos contatos domiciliares dos pacientes, que poderia 

possibilitar a identificação precoce de casos novos de hanseníase e, com isso, reduzir a 

transmissão. Nesse sentido, as ações que fazem parte do programa ora proposto envolvem 

professores e estudantes dos cursos da área de saúde do ICV-Campus GV, especialmente do 

Curso de Medicina, dado o enfoque da proposta na hanseníase. O programa propõe 

implementações integradas de projetos com ações extensionistas permanentes de vigilância, 

prevenção e controle da hanseníase nos municípios ou regiões de alta prevalência, para 

organizar, monitorar e avaliar as estratégias que objetivam impactar favoravelmente o perfil 

epidemiológico dessa doença. 
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Resumo: O envelhecimento da população brasileira tem gerado discussões sobre suas 

implicações sociais e em termos de saúde pública, tendo em vista o aumento do risco de 

doenças e mortalidade entre idosos. O envelhecimento ativo é destacado pela Organização 

Mundial de Saúde como estratégia de garantia de qualidade de vida para o idoso. Sendo assim, 

esforços são necessários para que a população brasileira vivencie o processo de 

envelhecimento de forma ativa e inclusiva, mantendo suas atividades diárias e condições de 

saúde que lhe garantam qualidade de vida. O programa de extensão do Núcleo de Estudos da 

Pessoa Idosa (NEPI), intitulado “Atenção preventiva e educativa em saúde do idoso – ações 

interdisciplinares para o envelhecimento ativo”, pretende desenvolver ações educativas para a 

promoção do envelhecimento ativo e saudável para indivíduos adultos e idosos cadastrados na 

ESF de Governador Valadares, Minas Gerais. Para tanto, atividades individuais e coletivas serão 

realizadas com a população adulta (40 a 59 anos) e idosa (60 anos ou mais) cadastrada em dez 

unidades da ESF, com enfoque interdisciplinar de áreas da Nutrição, Educação Física, 

Odontologia e Farmácia. Ainda, ações de capacitação para equipes de profissionais da atenção 

básica serão realizadas com intuito de permitir a perpetuação do cuidado em saúde para o 

envelhecimento saudável. Espera-se, a partir do desenvolvimento deste programa, contribuir 

com a qualidade do atendimento à população pelos serviços de saúde, por meio da construção 

de instrumento de triagem e detecção de condições de risco para o envelhecimento inativo e a 

formação de profissionais com perfil e interesse para atuação na saúde pública.  
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