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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar à comunidade acadêmica as atividades realizadas 

pelo Projeto de Extensão LeishNão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -UFMS. As ações 

são desenvolvidas com o apoio de uma equipe multiprofissional, que executam atividades educativas para 

a prevenção da leishmaniose visceral (LV) humana e canina e promoção da saúde. Para isso, são 

utilizados recursos pedagógicos como teatro, jogos, feira de ciências, palestras e entrega de cartilhas e 

folders informativos que tem como missão a saúde única. De janeiro a outubro de 2018 o Projeto 

LeishNão realizou 18 ações. Dessas, 13 foram em escolas públicas municipais e estaduais em Campo 

Grande- MS, duas em Terenos-MS, duas em eventos organizados por instituições privadas (Mutirão do 

Povo) e uma em conjunto com o Projeto Rondon-MS, totalizando um público de estimado de 4.187 

pessoas de todas as faixas etárias. 
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LEISHNÃO: HEALTH EDUCATION AS A VISCERAL LEISHMANY PREVENTION TOOL 

 

Abstract: This work aims to present to the academic community the activities carried out by the 

LeishNão Extension Project of the Federal University of Mato Grosso do Sul - UFMS. The actions are 

developed with the support of a multiprofessional team, who carry out educational activities for the 

prevention of human and canine visceral leishmaniasis (LV) and health promotion. For this, pedagogical 

resources are used as theater, games, science fair, lectures and delivery of booklets and informative 

folders whose mission is unique health. From January to October 2018, the LeishNão Project carried out 

18 actions, of which 13 were in municipal and state public schools in Campo Grande-MS, two in 

Terenos-MS, two in events organized by private institutions (Mutirão do Povo) and one together with the 

Rondon-MS Project, totaling an estimated audience of 4,187 people of all age groups. 
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Justificativa e Objetivos 

Campo Grande é considerada desde de 2002 como área endêmica de leishmaniose humana e 

canina. Entre 2014 e 2016, nove municípios do estado de Mato Grosso do Sul estão na faixa de alerta 

sobre a doença. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), registrou em 2018 69 notificações da doença, sendo 

21 em janeiro, sete em fevereiro, nove em março, dezenove em abril, onze em maio e duas em junho. O 

boletim municipal semestral ainda está sendo finalizado, mas de janeiro até junho foram contabilizadas 3 

mortes. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou de 130 vítimas em 2017, oito morreram. O 

documento aponta que dois dos óbitos foram em Campo Grande.  

No Brasil os casos de leishmaniose visceral canina correspondem a 90% da América Latina. Em 

2016, o Ministério da Saúde recebeu 3.626 notificações de casos da doença em humanos e 275 mortes 

foram registradas em todo país.  
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Frente ao exposto, espera-se que com o Projeto LeishNão a população seja conscientizada e 

informada acerca da importância da leishmaniose visceral, dos meios de prevenção e que haja uma 

redução da incidência desta doença em decorrência da educação em saúde realizada. 

 

Metodologia 

O Projeto de Extensão LeishNão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS, fundado 

em 2013, é formado por alunos da graduação e pós-graduação dos diversos cursos da área da saúde e 

possui como objetivo realizar ações de educação em saúde, orientando a comunidade sobre a prevenção 

da leishmaniose visceral humana e canina. O Projeto LeishNão realiza ações educativas em saúde sobre a 

profilaxia de leishmaniose visceral em escolas municipais e estaduais, no Centro de Educação Infantil 

(CEINF), em hospitais, no Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), entre outros. O projeto também 

trabalha com grandes parceiros, como Educanvisa e o Projeto Rondon-MS. 

 São realizadas várias atividades lúdicas, como jogos e teatro, feira de ciências, palestras e entrega 

de cartilhas e folders informativos voltadas a orientar sobre a prevenção e o controle da leishmaniose. 

Atingindo pessoas de todas as faixas etárias, de forma simples e informativa faz- se com que o público se 

interesse em aprender sobre a importância da prevenção da doença. 

 

Resultados e discussão 

De janeiro a outubro de 2018 o LeishNão executou um total de 18 ações. Dessas, 13 ações foram 

realizadas em escolas públicas municipais e estaduais na cidade de Campo Grande- MS, duas em escolas 

de Terenos- MS, duas em evento organizado por instituição privada (Mutirão do Povo - SBT/MS) e uma 

em conjunto com o Projeto Rondon-MS. O Projeto LeishNão também participou de duas formações de 

professores em união ao Projeto Educanvisa das Secretarias Municipais de Saúde de Campo Grande-MS 

e Terenos-MS. O público presente em todas as ações desenvolvidas foi de aproximadamente 4.187 

pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos. Em duas escolas e nas duas edições do Mutirão do Povo 

o LeishNão atuou em conjunto com o Projeto "Anticoncepcionais". Enfatizou-se informações sobre posse 

responsável de animais domésticos e profilaxia e condutas a serem tomadas frente a casos de 

leishmaniose. Além disso foi feita uma entrevista para a rádio, uma palestra em congresso e uma 

publicação em periódico, esta como produto da parceria com o LeishNão Unigran. Como meio de 

comunicação para divulgação de notícias e eventos é utilizado um blog, Facebook, YouTube e Instagram.  

 

Conclusões 

Com base nisso, nota-se a importância do projeto tanto para a formação e conhecimento de 

acadêmicos de diversos cursos da área da saúde quanto para a saúde pública humana e animal. Pois, o 

projeto consegue atingir uma grande extensão do município de Campo Grande-MS, além de disseminar a 

educação em saúde e a ideia do projeto para fora do município, do estado e até mesmo do país através de 

palestras e apresentação de trabalho em eventos internacionais. O LeishNão, é um projeto que consegue 

atingir todas as faixas etárias em suas ações, com enfoque na utilização do lúdico com crianças, pois este 

é um dos meios de educação em saúde mais efetivo para se trabalhar com crianças. Além disso, o projeto 

da abertura para se trabalhar com outros projetos vinculados a ele nas ações, como o projeto 

“Anticoncepcionais”, dando oportunidade para a comunidade ter um conhecimento mais amplo a respeito 

da saúde animal. 
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