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O número de casos das doenças 

negligenciadas continua crescendo no Brasil, 

onde se observa a contribuição de fatores 

associados como a distribuição demográfica 

e precarização dos serviços para tal 

evidência. Nesse contexto se incluem os 

agravos endêmicos de hanseníase e 

tuberculose. Frequentemente são elaboradas 

estratégias que tentam controlar tais 

condições que, ainda assim, apresentam 

indicadores epidemiológicos insatisfatórios. 

O vínculo entre ensino e serviço de saúde 

aponta para o aperfeiçoamento de atividades 

educativas que promovam melhoria da 

assistência no sistema de saúde brasileiro. 

INTRODUÇÃO 

As atividades lúdicas promoveram a aproximação, troca 

de conhecimento e vivências, além do autoconhecimento 

dos adolescentes como atores principais na manutenção 

da própria saúde e da coletividade. Os encontros 

contribuíram para mudança de concepções em relação 

ao autocuidado com a saúde e promoção de hábitos 

saudáveis. Mediante a avaliação do teste e pós teste, 

constatou-se a eficácia da ação, visto que os 

adolescentes apresentaram conhecimento sobre 

definição, diagnóstico e transmissão dos agravos, bem 

como acerca do tratamento, supervisão, adesão e 

abandono. Foi percebido também a apropriação de 

conteúdos referentes ao contexto de vulnerabilidade, 

prevenção da doença e promoção da saúde relacionada 

as medidas para o indivíduo e comunidade no 

enfrentamento da doença. 

RESULTADOS 
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Descrever a contribuição de ações 

educativas em saúde no contexto escolar 

para prevenção da tuberculose e hanseníase 

ao público adolescente. 

OBJETIVO 

Trata-se de um relato de experiência. As 

ações foram realizadas de maio a junho de 

2017 a partir de práticas educativas tendo 

por público-alvo alunos do ensino 

fundamental de uma escola estadual do 

Recife. As atividades foram desenvolvidas 

em seis encontros por alunos da graduação e 

pós-graduação em enfermagem. Os 

conteúdos versaram sobre promoção da 

saúde e prevenção de agravos relacionados 

à tuberculose e hanseníase, mediante 

demanda identificada na região. As ações 

deram-se mediante a abordagem de 

metodologias ativas, tais como jogos, caça-

palavras e tempestade de ideias, com 

aplicação de teste e pós-teste para avaliação 

da aprendizagem, além de exame físico para 

busca-ativa dos casos. 

MÉTODO 

A escola é um ambiente propício para práticas 

educativas voltadas aos adolescentes, visto que esse 

público demonstra-se resistente em procurar o serviço 

de saúde, porém interessados na participação de ações 

educativas que abordem temáticas aos quais tenham 

sua realidade inserida. A integração prática entre 

acadêmicos e escolares viabilizou a construção do 

saber científico junto ao conhecimento popular para a 

conscientização e mudanças de concepções. 

CONCLUSÃO 

Área: Hanseníase | Palavras-chaves: Adolescência, Doenças negligenciadas, Hanseníase, Saúde Escolar, Tuberculose. 
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