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Introdução:

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) ainda são uma realidade da sociedade atual.

Apesar  de  toda  a  informação  disponível  atualmente  nos  meios  de  comunicação,  a  falta  de

conhecimentos  básicos  de  higiene  e  a  manipulação  inadequada  de  alimentos  contribuem

significativamente para a ocorrência de DTA. Dentre esses alimentos considerados causadores de

surtos, destacam-se os de origem animal, podendo estar associados a hábitos, como nos casos do

consumo de leite  cru e  utilização de ovos in natura no preparo de refeições  e  na manipulação

inadequada desses alimentos. Assim, a educação e sensibilização de crianças em relação ao tema se

apresentam como uma ferramenta importante na prevenção da ocorrência dessas doenças.

Objetivos:

Considerando a relevância das DTA na saúde pública, esta ação tem por objetivo fornecer

informações essenciais sobre a sua prevenção por meio de cuidados na manipulação, na higiene e

no  consumo  dos  alimentos,  para  crianças  do  ensino  fundamental,  podendo  ser  oferecida

adicionalmente aos pais e educadores, dependendo da demanda de cada escola.  O projeto também

visa à  integração  dos  alunos de graduação em Medicina  Veterinária  em uma ação comunitária

relacionada à saúde pública, de forma a contribuir para sua percepção da importância da atuação do

veterinário nessa área, bem como para o seu crescimento como cidadãos.

Metodologia:

Inicialmente, duas escolas da rede municipal foram selecionadas com o auxílio da Vigilância

Sanitária, da prefeitura de Porto Alegre. Para a construção da ação, foram realizadas reuniões com a

equipe integrante, com o objetivo de escolher uma forma de comunicação eficaz e lúdica na qual os

conhecimentos básicos sobre DTA pudessem ser apresentados às crianças. Uma história infantil foi

desenvolvida pela equipe, de forma que abordasse o tema em questão e apresentasse as informações

selecionadas  pela  equipe  em  seu  enredo.  Foram  confeccionados  recursos  visuais  que  serão



utilizados de forma a auxiliar a apresentação, ilustrando o conteúdo abordado.  Os conhecimentos

transmitidos  serão  fixados  por  meio  de  uma  música,  desenvolvida  pela  equipe.  Atividades

complementares para as crianças serão entregues ao corpo docente das escolas com o intuito de dar

continuidade à ação.

Processos avaliativos:

Esta ação será avaliada pelo número de participantes nas palestras. Ainda, como forma de

avaliar  o  impacto  da  ação  e  o  grau  de  fixação  das  informações  fornecidas  aos  participantes,

atividades complementares serão entregues ao corpo docente das escolas para que estes as apliquem

e, posteriormente, estas serão recolhidas e avaliadas pelos integrantes da ação de extensão. 

Considerações finais:

Espera-se que a execução desta ação possa contribuir com a prevenção da ocorrência das

DTA e com a melhora da saúde da população da comunidade na qual a ação se desenvolverá, por

meio da educação e troca de conhecimentos entre a universidade e a comunidade. A execução desta

ação também possibilitará ao meio acadêmico uma visão mais ampla da realidade e das demandas

da comunidade dentro do contexto de segurança alimentar. 
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