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INTRODUÇÃO: O presente resumo é um relato de experiência da atividade de 

curricularização da extensão desenvolvida pelos alunos do 5° período do curso de 

Biomedicina e Farmácia em uma instituição de ensino superior no município de Curitiba. 

Objetivando a propagação de conhecimentos a respeito da Leptospirose, a Atividade de 

Curricularização da Extensão (ACEX) desenvolvida visou a prestação de serviço à 

comunidade externa através da educação em saúde, e demonstrou-se de grande 

importância, uma vez que possibilitou a realização do Saúde Itinerante FPP na 

Comunidade - Caracterização da Leptospirose e Medidas de Prevenção. A Leptospirose é 

uma doença bacteriana septicêmica febril aguda causada pela bactéria Leptospira, a qual 

tem grande incidência no estado do Paraná. Desta forma, a fim de disseminar essas 

informações, foi criada uma conta no instagram, tendo como público-alvo a comunidade 

em geral. Do mesmo modo, foram desenvolvidos materiais educativos para duas escolas 

de dois municípios do Paraná a respeito dessa doença. OBJETIVOS: Relatar a 

experiência da utilização da ACEX como estratégia para conscientizar a comunidade a 

respeito do que é a Leptospirose e as medidas de prevenção por meio da educação em 

saúde; instruir grupos escolares infantis do ensino fundamental de algumas escolas dos 

municípios de São José dos Pinhais e Paranaguá sobre o que é a Leptospirose, sua 

etiologia e medidas de prevenção, de forma objetiva e clara, ressaltando sua relevância no 

cotidiano; informar a comunidade em geral sobre o que é a Leptospirose e suas medidas 

de prevenção através de postagens didáticas quinzenais no Instagram da ACEX (Saúde 

Itinerante - FPP na Comunidade). METODOLOGIA: A metodologia utilizada 

corresponde a problematização com uso da ferramenta Arco de Maguerez, sendo efetuada 

uma pesquisa de revisão de literatura, com abordagem narrativa, através da busca de 

artigos em  português e inglês, em bases de dados como Scielo e Google Acadêmico, 

além da busca em livros relacionados a metodologia e conteúdos do Ministério da Saúde, 

FioCruz e Biblioteca Virtual em Saúde disponibilizados em meio eletrônico. Dessa 

forma, foi possível caracterizar a Leptospirose e apontar seus principais aspectos, assim 

como suas medidas de prevenção e destacar a importância do conhecimento destes na 

sociedade. RESULTADOS: Além do desenvolvimento interpessoal obtido pelo trabalho 

em equipe, em relação a conta do Instagram (@saudeitinerantefpp), os resultados gerais 

desta, foram: 1.668 contas alcançadas, 819 interações com o conteúdo, 159 seguidores, 5 

localizações, dentre as quais se encontram Curitiba, Campo Largo, São José dos Pinhais, 

Rio Negro e Colombo, faixa etária predominante de 18 a 24 anos e em sua maioria 

mulheres. Já em relação às escolas, os feedbacks obtidos dos alunos demonstraram que o 

conhecimento foi propagado com êxito. CONCLUSÃO: A Leptospirose é ainda muito 

presente em nossa sociedade, sendo importante a divulgação a respeito da conscientização 



da doença. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que os objetivos inicialmente 

propostos foram atingidos, na qual a ACEX - Saúde Itinerante - FPP na Comunidade 

proporcionou a oportunidade de transmitir informações a respeito desta patologia e  

realizar a educação em saúde. 
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