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Abstract 
The aim of this study was to establish a profile of practices and customs in an urban resettlement, called 
Conjunto Habitacional Porto Novo, which brings together families from urban areas without sanitation, with 
open sewage and organic household waste also exposed. In the literature it is stated that the foods most often 
associated with outbreaks are of animal origin, with the highest incidence in households and most consumers 
are unaware of the requirements necessary for proper food handling, including storage (local, temperature, 
time of storage), and especially the dangers that can be associated with contaminated food. We conducted a 
cross-sectional study using a questionnaire with structured questions about the habits of the community in 
relation to the management of solid waste and usual practices related to the acquisition, preparation and 
consumption of food. The questionnaire contained 45 questions about criteria used at the time of acquisition, 
preparation and consumption of food. The question regarding receiving more information about methods of 
controlling foodborne diseases and control of diseases derived from mishandling solid waste, 159 (91%) of 
people said yes, they would like to receive more information about these matters, the rest said they had no 
interest. It was observed that the approach most commonly cited by people in the community was the one 
already being performed, which is home visits, individualized, where people had more freedom to talk about 
the problems of the community, their habits and customs, without the constraint of being in a group. In this 
sense, it was observed that all modalities as group workshops, theater play and lectures, had a lower 
acceptance than the individualized forms of communication such as videos, household conversations, posters 
attached in the basic unit of community health and leaflets distributed individually . The results indicate that 
the forms of information spread on community education must meet the demand of the community so that 
they are received and fulfill their role of informing and thereby improve the health of the population. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi traçar um perfil de práticas e costumes em um reassentamento urbano, 
denominado Conjunto Habitacional Porto Novo, que congrega famílias provenientes de área urbana sem 
saneamento básico, com esgoto a céu aberto e resíduos domiciliares orgânicos igualmente expostos. Na 
literatura da área consta que os alimentos mais frequentemente associados às surtos são os de origem animal, 
com maior incidência nos domicílios e grande parte dos consumidores desconhece os requisitos necessários 
para a correta manipulação de alimentos, incluindo o armazenamento (locais, temperatura, tempo de 
armazenamento) e, principalmente, os perigos que podem estar associados aos alimentos contaminados. Foi 
realizado um estudo transversal através de questionário com perguntas estruturadas sobre os hábitos e 
costumes da comunidade com relação ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares e práticas e costumes na 
aquisição, preparo e consumo de alimentos. O questionário continha 45 perguntas sobre critérios utilizados 
para no momento da aquisição, preparo e consumo dos alimentos. A pergunta com relação a receber mais 
informações sobre métodos de controle de doenças transmitidas por alimentos e controle de doenças 
derivadas do mau manejo com os resíduos sólidos, 159 (91%) das pessoas responderam que sim, gostariam de 
receber mais informações sobre estes assuntos, o restante respondeu que não tinham interesse. Observou-se 
que a maneira mais citada pelas pessoas da comunidade é a que esteve sendo realizada, ou seja, em visitas 
domiciliares, individualizadas, onde as pessoas tinham mais liberdade de falar sobre os problemas da 
comunidade, seus hábitos e costumes, sem o constrangimento de estarem em grupo. Neste sentido, observou-
se que todas as modalidades em grupo como oficinas, teatro e palestras, tiveram uma aceitação menor, do que 
as formas de comunicação individualizadas como vídeos, conversas domiciliares, cartazes anexados na 
unidade básica de saúde da comunidade e folhetos distribuídos individualmente. Os resultados indicam que as 
formas de divulgação das informações em educação comunitária devem observar a demanda da comunidade 
para que sejam recebidas e cumpram seu papel de informar e com isto, melhorar a saúde da população. 
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Introdução 

O objetivo deste trabalho foi traçar um perfil de práticas e costumes em um reassentamento urbano, 
denominado Conjunto Habitacional Porto Novo, que congrega famílias provenientes de área urbana sem 
saneamento básico, com esgoto à céu aberto e resíduos domiciliares orgânicos igualmente expostos. Desde 
2009 foi iniciada a remoção dessas famílias, e até o presente momento, 900 das 1.476 famílias foram 
reassentadas e entregues 50 unidades de comércio e serviços. Além das casas, está em funcionamento a 
unidade de triagem de resíduos recicláveis, o posto de saúde e a sede social.  

Verifica-se que os alimentos mais frequentemente associados às surtos são de origem animal, com 
maior incidência nos domicílios (AMSON, 2006) e grande parte dos consumidores desconhece os requisitos 
necessários para a correta manipulação de alimentos, incluindo o armazenamento (locais, temperatura, tempo 
de armazenamento) e, principalmente, os perigos que podem estar associados aos alimentos contaminados 
(AMSON, 2006). A aquisição de produtos sem identificação, sem data de fabricação ou validade vencida são 
algumas das situações mais frequentes que colocam o alimento e a saúde do consumidor em risco 
(GERMANO, 2001 apud PRAXEDES, 2003).  
Os alimentos contaminados muitas vezes não apresentam alterações no odor nem no sabor, dificultando ao 
consumidor a identificação de quais alimentos poderiam estar contaminados em suas últimas refeições 
(FORSYTHE, 2000 apud AMSON, 2006). Por outro lado, o manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos 
tem influência direta na saúde da população, uma vez que em geral, as comunidades que dispõem 
inadequadamente seus resíduos são aquelas que também apresentam nutrição e hábitos de higiene precários 
(PEREIRA et al., 1993). De acordo com a revisão de literatura de Catapreta e Heller (1999) embora pouco 



 

pesquisada, há uma indicação, no meio técnico, da existência de associação entre doenças infecciosas e 
parasitárias e o manejo ineficiente de resíduos sólidos. Para minimizar estes riscos, a atuação dos serviços de 
saúde e vigilância são de grande importância e a inclusão de projetos educativos é indispensável. O 
desenvolvimento de uma postura crítica do cidadão também é fundamental para atingir a produção de 
alimentos seguros e para que um projeto educativo seja eficiente, é necessário conhecer o público-alvo, 
identificando seu conhecimento prévio sobre o assunto, assim como o interesse em receber informações novas 
(PRAXEDES, 2003). O objetivo geral do trabalho foi o de promover a saúde dos moradores do Conjunto 
Habitacional Porto Novo, através da difusão de novos conhecimentos relativos aos hábitos e costumes sobre a 
aquisição, preparo e consumo dos alimentos e manejo de resíduos sólidos. 
 

 
Metodologia 

 
Foi realizado um estudo transversal através de questionário com perguntas estruturadas sobre os 

hábitos e costumes da comunidade com relação ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares e práticas e 
costumes na aquisição, preparo e consumo de alimentos. Os respondentes assinaram um termo de 
consentimento livre e esclarecido. As visitas nos domicílios tiveram início em novembro de 2011. A 
participação deu-se de forma voluntária e sigilosa através do uso do termo de consentimento livre e 
esclarecido. Ao final de cada inquérito, abria-se um espaço para o esclarecimento das questões abordadas, 
bem como solução de eventuais dúvidas dos entrevistados e perguntava-se qual a melhor maneira destes 
conhecimentos serem divulgados na comunidade. Foram entrevistadas 175 famílias do reassentamento em 
uma amostra do tipo aleatória, porém que abrangeu todos as quadras da comunidade (quadras A, B, C e D). O 
questionário continha 45 perguntas sobre critérios utilizados para no momento da aquisição, preparo e 
consumo dos alimentos. As perguntas eram realizadas pelo entrevistador, de maneira clara e objetiva, 
incluindo àqueles respondentes analfabetos. O critério de inclusão na pesquisa foi p responsável pela 
aquisição e elaboração dos alimentos nos domicílios e o critério de exclusão foi indivíduos com menos de 16 
anos de idade. Os dados foram submetidos a uma análise descritiva. 
 
Análise e Discussão 
  

As entrevistas foram realizadas pelas alunas da universidade que estavam envolvidas no projeto de 
extensão (Figura 1). A pergunta feita nos 175 questionários aplicados com relação a receber mais informações 
sobre métodos de controle de doenças transmitidas por alimentos e controle de doenças derivadas do mau 
manejo com os resíduos sólidos, 159 (91%) das pessoas responderam que sim, gostariam de receber mais 
informações sobre estes assuntos, o restante respondeu que não tinham interesse. A Figura 2 demonstra a 
maneira como as pessoas da comunidade gostariam de receber estas informações. 
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 Figura 2- Formas de divulgação de informação educativa na comunidade escolhida pelas pessoas 
entrevistadas: vídeos, palestras, oficinas em grupos, folhetos, teatro, cartazes colocados na unidade básica de 
saúde e domiciliarmente. 
 

Observou-se que a maneira mais citada pelas pessoas da comunidade é a que esteve sendo realizada, 
ou seja, em visitas domiciliares, individualizadas, onde as pessoas tinham mais liberdade de falar sobre os 
problemas da comunidade, seus hábitos e costumes, sem o constrangimento de estarem em grupo. Neste 
sentido, observou-se que todas as modalidades em grupo como oficinas, teatro e palestras, tiveram uma 
aceitação menor, do que as formas de comunicação individualizadas como vídeos, conversas domiciliares, 
cartazes anexados na unidade básica de saúde da comunidade e folhetos distribuídos individualmente. 
   

Considerações finais 
De acordo com a experiência vivenciada nesta ação de extensão, foi possível observar que embora a 

comunidade tenha sido reassentada em local com saneamento básico, diferentemente do local de origem, 
alguns fatores ainda dificultam a adaptação de alguns moradores, a esta nova etapa de vida. Antigos hábitos e 
costumes adquiridos na antiga Vila Dique permanecem em alguns moradores, dificultando o cotidiano de 



 

outros, que querem viver diferente. O fato concreto de que algumas famílias saíram de uma casa com pátio 
maior e tiveram que submeter-se a viver em um espaço menor, ainda não eliminou os antigos costumes como 
criar animais para consumo nos pátios das casas, ou manter um número elevado de animais estimação. Outros 
moradores seguem acumulando materiais recicláveis em torno da residência, o que atrai ratos e polui o 
ambiente do entorno, ameaçando a saúde dos vizinhos e da própria família. Estas questões ambientais 
observadas deveriam ser tratadas com prioridade, para que o viver neste novo local seja para esta 
comunidade, um espaço melhor do que anterior, um espaço de promoção de saúde.  

Os resultados indicam que as formas de divulgação das informações em educação comunitária 
devem observar a demanda da comunidade para que sejam recebidas e cumpram seu papel de informar e com 
isto, melhorar a saúde da população. É necessário, através de ações educativas e informativas, promover 
mudanças nos hábitos e costumes, que estimulem a cidadania e autonomia da comunidade, além da prevenção 
de doenças e melhoria da qualidade de vida. 
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