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A proposta de ação de extensão “DTA'S E ZOONOSES NO CONJUNTO 

HABITACIONAL PORTO NOVO – ELABORAÇÃO DE MATERIAL 

EDUCATIVO” originou-se da demanda da ação anterior “PERCEPÇÃO DOS 

MORADORES SOBRE DTA'S E ZOONOSES NO CONJUNTO HABITACIONAL 

PORTO NOVO”, desenvolvida durante o ano de 2012. Naquela oportunidade, alunos 

de diferentes cursos ligados às áreas da saúde e agrárias, assim como professores dos 

cursos de Medicina Veterinária e Saúde Coletiva auxiliaram na aplicação dos 

questionários e compilação dos dados de 225 famílias, o que representou quase 50% da 

população reassentada. Verificou-se o interesse daquela população em receber mais 

informações sobre o controle de doenças transmitidas por alimentos e forma de prevení-

las, através de folhetos e cartazes colocados no Centro de Saúde da comunidade. Com 

isso, objetivou-se dar continuidade às ações de extensão e confeccionar uma cartilha 

direcionada especificamente para as necessidades daquela população, levantadas através 

das entrevistas. Entre os objetivos específicos pode-se citar: Elaborar cartilha contendo 

as necessidades daquela comunidade com relação à prevenção de DTA’s; 2) Elaborar 

banners contendo informações sobre como prevenir DTA’s, para serem colocados no 

Posto de Saúde; 3) Divulgar a ação do Médico Veterinário na área de alimentos no 

escopo da Vigilância Sanitária e no Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF). 

Primeiramente foram organizados os principais temas considerados importantes para 

serem abordados na cartilha e nos banners, de acordo aos resultados da ação de 

extensão anteriormente desenvolvida no Conjunto Habitacional Porto Novo. Esses 

temas foram: significado, causas e consequências das doenças transmitidas por 

alimentos, assim como maneiras para evitá-las (incluindo higiene pessoal e higiene dos 

alimentos), dicas de consumo alimentar, armazenamento e preparo dos alimentos, assim 

como o esclarecimento de algumas dúvidas frequentes daquela população em 

específico. Em seguida, o grupo de trabalho realizou um roteiro com os tópicos que 

seriam abordados no material educativo, com o objetivo de realizar uma revisão 

bibliográfica de acordo aos assuntos, assim como para levantar imagens fotográficas e 

figuras que ilustrariam as informações, já que esse recurso serve de auxílio para que até 

mesmo pessoas não alfabetizadas possam ter acesso ao material. Foram realizadas 

reuniões semanais de grupo, para que as atividades fossem compartilhadas e discutidas. 

Ainda durante a elaboração, foram realizadas visitas ao Conjunto Habitacional Porto 

Novo, conforme a necessidade de se captar imagens do local. Após o término da cartilha 

e dos banners, haverá revisão linguística e diagramação para edição. Também será 



realizado um evento no Centro Comunitário para a divulgação do material e para o 

incentivo à leitura do mesmo. Por último, serão realizadas visitas à comunidade para a 

distribuição das cartilhas nas residências. Com isso, estamos dando o retorno que aquela 

população esperava e da mesma forma realizando a democratização da informação 

sobre saúde na população em estudo. 
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