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RESUMO:

A estruturação de um grupo multidisciplinar foi necessária, considerando a abordagem prevista junto ao novo reassentamento urbano

denominado Conjunto Habitacional Porto Novo, na zona norte da capital gaúcha. São aproximadamente 1.500 famílias provenientes da

Vila Dique de Porto Alegre. O trabalho teve início em setembro de 2011, quando professores e alunos de graduação reuniram-se para

estruturar a estratégia de ação de modo a observar a percepção da população reassentada frente às doenças transmitidas pelos

alimentos e zoonoses. Este reassentamento conta, até o presente momento, com cerca de 750 famílias. O objetivo deste trabalho foi

observar as atividades e articulações de profissionais e estudantes dos cursos de Medicina Veterinária, Enfermagem, Saúde Coletiva e

Fisioterapia e Agentes Comunitários de Saúde, para a realização de um trabalho na comunidade. As metodologias e as ações realizadas

para esta atividade foram reuniões semanais para a definição das atividades dentro do grande grupo, estruturação de inquéritos a

serem aplicados na comunidade reassentada e reuniões para análises de resultados e percepções durante as visitas. Aliados aos demais

profissionais técnicos e agentes comunitários, os médicos veterinários envolvidos no projeto estabeleceram um papel analítico, com

visão sistêmica acerca das áreas de oportunidade da comunidade. A atuação deu-se de forma preventiva, informativa e educativa nas

abordagens realizadas através dos inquéritos, onde foram entrevistados representantes de 43 famílias, com perguntas focadas na

atuação do Médico Veterinário e na vigilância sanitária de alimentos. Destes, 56% afirmaram conhecer a atuação do profissional nessa

área. Entretanto, quando questionados a respeito da atuação do médico veterinário no NASF, apenas 37% afirmaram conhecer a

participação do profissional neste segmento. Quando o grupo de trabalho percebia algum tipo de exposição dos indivíduos frente à

riscos de caráter zoonótico, bem como quanto à riscos de doenças decorrentes do consumo e/ou armazenamento inadequado de

alimentos, a equipe multidisciplinar procedeu orientando as corretas ações de prevenção, inclusive indicando a forma de se identificar

um alimento inspecionado, denotando o caráter educativo da ação. Tornou-se notório o papel socialmente transformador do médico

veterinário e dos demais membros que compõem o grupo no âmbito da saúde da família.
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