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RESUMO

A hanseníase é uma enfermidade infectocontagiosa que tem como agente etiológico o bacilo Mycobaterium leprae, que possui afinidade por células dermatoneurológicas, o que

exige diagnóstico e tratamento precoce da doença, com vistas a prevenir incapacidades e/ou deformidades físicas. Neste sentindo, torna-se necessário informar a população

sobre a doença, sendo a educação em saúde no âmbito escolar de extrema relevância, uma vez que as informações fornecidas aos estudantes permitem que eles preservem a

sua saúde e a dos que o cercam. Com o objetivo de avaliar a importância de abordagens educativas sobre a hanseníase no âmbito escolar, utilizou-se a revisão integrativa de

literatura como método de estudo. Foi realizado um levantamento online dos artigos publicados nas bases de dados LILACS, MEDLINE, SciELO e nas revistas Saúde e

Transformação Social e Educação em Ciência e Matemáticas. Foram incluídas publicações no idioma português, no período de 2006 a 2016 e que abordassem a temática em

estudo. Assim, foram selecionadas 11 publicações a fim de compor a presente revisão. Após análise dos artigos, verificou que a hanseníase é um tema raramente abordado na

saúde do escolar, o que pode ser confirmado pelo pouco conhecimento demonstrado pelos estudantes em estudos que descrevem o conhecimento sobre a doença. Além disso,

os resultados ainda mostraram que a educação em saúde com ênfase em hanseníase propicia evolução dos alunos em relação ao conhecimento sobre a doença após a

realização de ações educativas sobre a doença. Diante do exposto, foi possível verificar a necessidade ações educativas sobre a hanseníase no ambiente escolar, como uma

forma de disseminar informações à comunidade, com vistas a contribuir para diagnóstico e tratamento precoce, além de minimizar o preconceito que ainda envolve esta doença.
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