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RESUMO

A utilização de recursos digitais na área da saúde contribui para o desenvolvimento de estratégias educacionais que facilitam o aprendizado em uma perspectiva colaborativa e

construtivista. Neste sentido, o presente projeto de extensão tem como objetivo reestruturar o site Portal da Hanseníase da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) a

fim de oferecer capacitação em Hanseníase via Ambiente Virtual de Aprendizagem para profissionais e acadêmicos do setor saúde por meio de uma área restrita, além de

disponibilizar a população conteúdos que lhes permitirá sanar dúvidas e conhecer um pouco mais sobre a doença em um ambiente de acesso comum. A primeira etapa do projeto

constituiu na reestruturação do site Portal da Hanseníase através do uso do CMS (Content Management System) open-source WordPress. Para a criação do site foi necessário a

integração de alunos e professores dos cursos de Enfermagem, Medicina, Comunicação e Sistemas de Informação da UEMG – Unidade Passos, com vistas a construir um

espaço abrangente e com um layout que permita a fácil visualização e compreensão dos conteúdos. A área comum foi estruturada nos seguintes ambientes: o Portal; Para o

público; Para os profissionais de saúde; Notícias e Contato. Nestes espaços, é possível conhecer sobre o projeto de extensão e aspectos históricos do Portal, além de

informações sobre a hanseníase destinadas a população em geral e notícias sobre as ações de combate à doença realizadas no Brasil e no mundo. Foram disponibilizadas ainda

diretrizes, manuais e cartilhas para auxiliar os profissionais de saúde na assistência à pessoa com hanseníase. A conclusão da primeira etapa do projeto contribuiu para a

informação da população e dos profissionais de saúde sobre a hanseníase, favorecendo o diagnóstico precoce e a redução do estigma que ainda envolve a doença. 
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