
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destarte, fica a certeza de que os objetivos propostos 
foram alcançados, integralmente, havendo assim, uma 
contribuição relevante para um aprendizado maior 
dos alunos envolvidos, no que se refere a uma maior 
experiência quanto a lecionar.  
 
Quanto aos agentes, com relação aos conhecimentos 
geográficos ministrados e as práticas adquiridas 
foram de grande relevância, mesmo porque, os 
mesmos poderão aplicar o referido conteúdo em sua 
atuação, como profissionais da saúde, em suas 
respectivas áreas, dispondo, sobretudo, de um 
material didático e real, de fácil compreensão do 
morador. 
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INTRODUÇÃO 
 
O projeto “Conhecimento geográfico dos agentes 
de saúde da ESF e da VAS de Campina Grande: 
desenvolvendo competências e habilidades” surgiu 
a partir dos resultados de pesquisas anteriores de 
Pereira (2008), Silva e Pereira (2011) e Silva Filho e 
Pereira (2011 e 2012) que apontaram que as 
competências e as habilidades dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACSs) e dos Agentes de 
Combate à Endemias (ACEs) dependiam de alguns 
fatores como o ambiente de trabalho em que os 
mesmos atuavam, da motivação que possuíam para o 
desenvolvimento do trabalho e das suas 
características pessoais. Assim, foi percebido que tais 
habilidades e competências não eram desenvolvidas 
uniformemente no espaço geográfico, vindo a 
necessitar de uma sensibilização e orientação 
específica. 
 
Dessa forma, ambos projetos, o primeiro 
desenvolvido no ano de 2013 e o segundo no ano de 
2014, possuiu, sobretudo, orientar os agentes de saúde 
da ESF (Estratégia da Saúde da família) e VAS 
(Vigilância Ambiental em Saúde) de Campina Grande 
(PB) no que diz respeito aos conhecimentos 
geográficos e à construção de maquetes topográficas 
de isomanta. Ainda assim, posteriormente, houve a 
elaboração de uma cartilha com uma leitura didática e 
de fácil compreensão que possuísse os assuntos 
abordados nas capacitações. Esta cartilha tem como 
objetivo principal servir de subsídio informativo para 
a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande. 

 
 
 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Como procedimentos metodológicos adotaram-se 
algumas leituras direcionadas ao tema qualidade de 
vida e ao trabalho desenvolvido pelos agentes de 
saúde e sobre a construção de maquetes. 
 
No projeto de 2014 foram construídos mapas 
topográficos com o auxílio do programa de 
computador ArcGis9 dos seis Distritos Sanitários 
correspondentes, visando com isso, um atendimento 
igualitário a todas as áreas que são atendidas pelos 
ACSs e ACEs. 
 
RESULTADOS 
 
Ambos os projetos se propuseram, primeiramente, a 
fornecer as habilidades necessárias e a capacitar os 
agentes da ESF e da VAS quanto a determinados 

conhecimentos geográficos, visando com isso, a 
ampliação e o resgate de tais conhecimentos, mesmo 
porque, esses profissionais realizam determinadas 
atividades, diariamente, que possuem estreita ligação 
com a Geografia.  
 
Ainda assim, foi possível a aquisição de 
conhecimentos práticos voltados à construção das 
maquetes que poderão auxiliá-los em seu trabalho 
junto à comunidade, visto que, o material que foi 
desenvolvido é de fácil manuseio. 
 

 
 
 
 
 
Dessa forma, evidenciou-se o interesse dos mesmos 
quanto às informações cartográficas ministradas e 
quanto aos assuntos relacionados à Geografia da 
Saúde, na qual, hoje é praticada não apenas por 
geógrafos, mas também por sanitaristas. 
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