
LEISHMANIOSES: ENSINANDO OS CICLOS DE TRANSMISSÃO PARA AS
COMUNIDADES EM ÁREAS DE RISCO.

Mateus José Benevenuto BENEVENUTO (Unileste); Matheus Soares Maia Almeida P. PINTO

(Unileste); Bruno Neves Duarte DUARTE (Unileste); Geny Cristina Ferreira C. CARVALHO

(Unileste);  Rayane Oliveira do Nascimento NASCIMENTO (Unileste); Dayalla Ester da Silva  SILVA

(Unileste); Ingrid Fraga Totola TOTOLA (Unileste); Davi Martins Bicalho BICALHO (Unileste); Davi

Cotta Capachi CAPACHI (Unileste); Lavínia Cristina Silveira SILVEIRA (Unileste); Tania Gonçalves

dos Santos SANTOS (Unileste); Michelle Carvalho Maia MAIA (Unileste)

Introdução: Endemias são enfermidades geralmente infecciosas que acometem certas
regiões por influência de causa local. Essas doenças constituem a preocupação central
da saúde pública brasileira. A leishmaniose é endêmica em 76 países. Dos casos
registrados na América Latina, 90% ocorrem no Brasil. A leishmaniose visceral era
uma zoonose caracterizada como doença rural, que vem se expandindo para áreas
urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente problema de saúde pública,
sendo endemia em franca expansão geográfica. O Vale do Aço vem sofrendo nos
últimos anos um aumento da incidência de casos de várias doenças endêmicas, dentre
elas as Leishmanioses. Objetivo: Foram objetivos: Atender a demanda das escolas de
Ipatinga e cidades próximas, contribuindo para o ensino teórico-prático de ciências e
biologia aos alunos de ensino fundamental e médio; Informar a comunidade sobre as
principais endemias que ocorrem na região; Promover interface entre extensão e
ensino através do envolvimento dos graduandos. Metodologia: Os alunos do curso de
Ciências Biológicas, baseados nas disciplinas e após pesquisa bibliográfica, montaram
um painel interativo e folders sobre o ciclo das leishmanioses, para demonstrar às
comunidades do entorno o risco de transmissão e melhores formas de prevenção contra
esta endemia. Também foram apresentados a diversidade biológica local e a
importância de se manter a qualidade ambiental para que doenças zoonóticas não
cheguem até os domicílios, seja em área rural ou urbana. Os materiais didáticos foram
apresentados em cinco eventos distintos no primeiro semestre de 2019, sendo dois em
ambiente interno do Unileste e três em ambiente externo. Resultados: No primeiro
semestre de 2019, foram atendidos 3.303 pessoas em cinco eventos de divulgação
científica, sendo dois internos ao Unileste (Laboratório de Zoologia de Invertebrados)
e três em eventos externos em diferentes pontos do Vale do Aço, o Empreender social
e o encontro da Aciso. Houve o envolvimento de cerca de 20 alunos ao longo das
diferentes atividades de pesquisa, confecção de material didático expositivo, e
participação de feiras de ciências e divulgação científica. Este projeto de extensão tem
grande importância na formação do graduando como agente de intervenção, capaz de
interpretar situações de risco epidemiológico e propor formas de minimizar ou
combater a disseminação de doenças. Com este projeto os graduandos em ciências
biológicas puderam desenvolver a atividade prática de uma sala de aula, o que é muito
importante para a sua formação como divulgador de conhecimentos. Além de
proporcionar o aprendizado na formulação de material didático e de divulgação sobre
endemias. A interface entre ensino, extensão e pesquisa, contribuiu para o
enriquecimento das ações realizadas pelos estudantes. Conclusão: Ao término desta
etapa concluiu-se que, apesar do conhecimento da população em relação a
existência da leishmaniose, ela desconhece seu ciclo de transmissão e vetor,
demonstrando
a importância deste projeto para levar a comunidade esse conhecimento e conscientizar
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sobre
os perigos das endemias locais e a grande biodiversidade regional.

Palavras-chave: Extensão universitária. Divulgação científica. Endemias. 

Agências de fomento: Unileste

20ª Semana de Iniciação Científica e 11ª Semana de Extensão: Políticas Públicas e o Bem Comum: o papel da pesquisa e extensão

30 de outubro a 01 de novembro de 2019, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


