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Objetivo: O presente projeto tem como objetivo desenvolver um trabalho informativo
sobre as principais doenças transmitidas por vetores (Febre Maculosa, Leishmaniose,
esquistossomose e Doença de Chagas), sua ocorrência, modo de transmissão, verificar
quais são as estratégias de controle adotadas atualmente e discutir como a comunidade
pode ajudar nesse controle. Metodologia: O projeto de extensão Doenças Transmitidas
por Vetores é vinculado ao curso de Ciências Biológicas do Unileste-MG. É
desenvolvido em ambientes coletivos, como escolas, igrejas, centros comunitários da
região do Vale do Aço, tendo como público alvo escolares, educadores e responsáveis.
Os alunos dos cursos de Ciências Biológicas e Enfermagem, com a supervisão da
professora orientadora, confeccionam cartazes, folders informativos, apresentação em
slides para a realização das palestras. Além disso, os alunos levam exemplares dos
vetores, como barbeiros, caramujos, carrapatos, entre outros. Resultados: Algumas
palestras já foram ministradas na zona rural de Antônio Dias. No local foram
apresentadas Febre Maculosa, Doença de chagas e Leishmaniose.  Antes das
apresentações há uma melhora na linguagem (popular) dos slides e seleção de
exemplares de vetores e microscópio para o conhecimento da população. Alguns
folders sobre doenças e vetores foram doados pela prefeitura e foram entregues após as
palestras. Após a entrega dos folders, os vetores das doenças foram mostrados para
todos os presentes.  Conclusão: O projeto tem uma grande importância uma vez que
através dele, os alunos têm a possibilidade de aplicar seus conhecimentos adquiridos,
informando à população sobre doenças que afetam a saúde pública. Além disso,
contribui para uma melhor formação dos estudantes, tornando-os mais conscientes de
seu papel na sociedade, que é, acima de tudo, prevenir doenças e promover a saúde. A
comunidade atendida aprovou o projeto, gostou das palestras e pode tirar as duvidas
com relação às doenças.
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