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Saúde em
quadrinhos

istórias em quadrinhos
(HQs) fazem e fizeram par-
te do cotidiano e da infân-
cia de muita gente. Difícil
encontrar alguém que não

tenha lido, ou pelo menos dado uma
folheada, em algum gibi, o nome po-
pular dos quadrinhos. O que pouca gente
sabe é que as HQs não servem somen-
te para entreter, mas também para edu-
car. É o que demonstram os primeiros
resultados da dissertação de mestrado
da bióloga Karina Saavedra Acero,
intitulada A parceria ciência e arte:
historinhas em quadrinhos (HQS) para
divulgação de hanseníase.

Juntamente com seu orientador, o
também biólogo Milton Ozório Moraes,
e o ilustrador Bruno Eschenazi, Saave-
dra criou uma HQ abordando a hanse-
níase para ser lida por crianças do en-
sino fundamental. “Evidente que as
HQs jamais substituirão os livros, mas
servem de motivação para abordar te-
mas e despertar a curiosidade das cri-
anças”, afirma a pesquisadora. A es-
colha da hanseníase justifica-se por ser
o Brasil o país com a maior prevalência
no mundo.

De modo sucinto, a HQ conta a his-
tória de dois amigos, que ao encontra-
rem uma colega com manchas, ques-
tionam-se o que seria aquilo. De modo
fantástico, aparece o Micobac (apeli-
do para Mycobacterium leprae) que ex-
plica o que vem a ser a hanseníase e
leva as duas crianças em uma viagem
imaginária pelo interior do corpo hu-
mano para conhecer a doença.

Testes em escolas - Antes de
aplicar a HQ, Saavedra fez um levan-
tamento em duas escolas do estado do
Rio de Janeiro para verificar o nível de
informação sobre a hanseníase. Per-
guntas foram realizadas para alunos de
5a e 6a séries - com idades entre 10 e
12 anos - no Colégios Estadual Viscon-

de de Itaboraí e no
Instituto São Franscis-
co de Sales (Salesi-
ano), localizado na
cidade do Rio de Ja-
neiro. A bióloga
escolheu a escola
de Itaboraí por se
tratar de uma re-
gião endêmica
em hanseníase, esperando-se,
assim, melhor nível de informação em
relação aos alunos do Rio.

Alguns dos resultados - 90%
dos alunos de Itaboraí responderam que
já tinham ouvido falar da hanseníase,
contra 31% do Salesiano; se reconhe-
ciam os sintomas da doença, 90% dis-
seram sim em Itaboraí, apenas 19%
no Salesiano; e se a enfermidade tem
cura, 90% em Itaboraí afirmaram sim,
contra 16% no Rio.

Durante aulas de biologia no Sa-
lesiano, Saavedra distribui então sua
HQ em três turmas de 5a e 6a séries.
Deixou que as crianças lessem livre-
mente o gibi durante 30 minutos. Ao
fim, gravou os depoimentos das cri-
anças sobre a HQ. Constatou que pra-
ticamente todas gostaram e entende-
ram a mensagem. Verificou que quase
todas sabiam o que causava a molés-
tia, que ela tinha cura e quais seus
sintomas. E se emocionou ao ver al-
gumas crianças explicando e esforçan-
do-se por explicar detalhes sobre a
hanseníase. “Ao final, fui bombarde-
ada de perguntas, confirmando a ca-
pacidade de uma HQ de despertar a
curiosidade nas crianças”, diz.
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