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Portanto, não esqueça de usar a 

máscara e utilizar os EPIs quando 

for realizar os atendimentos.

Olá!  Sou o ACS em ação na Pandemia.

Trago aqui o Almanaque ACS Campina 

Grande. Que tal conferirmos

Juntos, antes de

Irmos para a UBSF?

ALMANAQUE

ACS

Se trata de uma
Cartilha elaborada
por um grupo de
extensionistas da
UFCG que ao longo
deste ano de 2020
desenvolveram um
projeto de extensão
pautado em
fornecer subsídios
para atuarmos no
pós-pandemia
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ACS AÇÃO Apresentando o 
Almanaque do ACS-CG
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Nesta cartilha, além de conhecer o projeto

você poderá consultar algumas sugestões

de enfrentamento da COVID-19 e ter

acesso a algumas fontes de pesquisa

Ah! É importante

lembrar e que

estamos ainda sob a

ameaça da COVID-

19.
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Como  o  Projeto  foi
realizado?

Realizar uma atividade de extensão em tempos de 

pandemia foi algo desafiador. Uma das dificuldades 

iniciais foi a de definir a plataforma que pudesse ser 

mais adequada a interação com os Agentes de 

Saúde e realização de oficinas de capacitação.

A definição da plataforma Moodle para atividades 

assíncronas foi proposta no projeto. Para viabilizarmos 

utilizamos a Plataforma Moodle Geoconexões, ambiente 

virtual de capacitação sistematizado pelos Grupos de 

Pesquisas GIDS e PROSAUDEGEO

1

Os textos inseridos 
nessa cartilha, 

quando 
destacados entre 

aspas, são escritos 
dos próprios 

Agentes de Saúde.
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Já os encontros síncronos de capacitação 

foram realizados no ambiente MEET do Google. 

Assim, esta cartilha foi elaborada a partir da 

sistematização dos conteúdos e debates 

realizados nesse ambiente, incluindo as 

atividades práticas em atendimento as normas 

de segurança para o combate a pandemia. 



ACSA poesia na  voz 

Vera Lúcia:

agente de saúde,

do

“Sou agente de saúde de coração. 

Entro de casa em casa levando as minhas 
orientações.

Entro com respeito e educação. 

Escuto cada pessoa com muita atenção. 

Encontro em cada família a sua aflição,

nem sempre vem a tristeza, 

alguns me agradecem, pois só querem um 
pouco de atenção.

Guardo sempre comigo suas histórias vividas,

respeito cada indivíduo, são tantos 
caminhos percorridos,

e posso assegurar 
que através da minha função de agente de 

saúde, 

faço o melhor para lhes ajudar.”

(UBSF novo horizonte)
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A poesia na voz 
doACS

Edson Gonçalves

(ACS do Bairro das Nações / 

Campina Grande-PB)

seus servidores acabam sendo o único foco de luz. 

“Para atuar como Agente tem que ter

disposição, 

entendendo as demandas de toda a população! 

Uns querem os seus serviços, outros preferem

ao fim de tudo o que importa é a saúde promover.

A Atenção Primária muitas vezes; 

fica Básica demais

Vacinação, curativos, consultas, exames e prevenção; 

Cada qual em sua luta, com o pouco que dispomos, 

acolhendo, encaminhando; prescrevendo a medicação; 

todavia sempre estamos todos juntos caminhando! 

até porque; convenhamos: prevenir traz é 

encaminhamos para todos os lados a fim de 
acertar na prescrição: 

o importante nesses casos é escantear a

de governo, 

acomodação.
Estamos sempre sujeitos às três esferas 

no intuito de cuidar do saudável e do enfermo, 

sossego. 

nem te ver, 

Em nossos Postos de Saúde, sempre falta  

Nesse Brasil em que o povo critica tanto nosso SUS, 

e puerpério; 

Ao bebê e à gestante, temos muito o que prover

na primeira, segunda infância, pré-natal 

o assunto fica ainda mais sério; 

na juventude e na melhor idade, 

impropérios." 

porque quem ama cuida pra evitar 

um pouco mais 
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ACSA poesia na voz 
do

“A comunidade necessita de um Agente de Saúde

para lhe orientar

Um ACS que lhe visite o escute e possa ajudar

A comunidade necessita de um ACS para lhe ensinar 

como prevenir doenças,

A comunidade necessita de um ACS que seja elo 
entre a burocracia e a prontidão

Que faça jus ao nome de sua profissão, ou seja um 
agente agindo em sua função.”

MARIA DO SOCORRO A. ARAÚJO |

UBSF INÁCIO MAYER

Rejane Maria de Sousa Silva

(ACS/Raimundo Carneiro 

Pedregal.

“Em 1995 nasce o ACS

A comunidade ganha 

Um conselheiro

Um amigo

Um doutor”

Um cuidador
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PARA DESCONTRAIR UM POUCO
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EDSON GONÇALVES M. DA SILVA

““procuro não "engessar" a rotina de trabalho, embora todas as manhãs prefiro ir à UBS antes de visitar as residências. 
Isso se dá porque geralmente recolho prescrições subsequentes dos acamados e recebo informações da Enfermeira 

instrutora para em seguida realizar as visitas domiciliares possíveis. No contexto da Pandemia do Novo Corona Vírus, 
muitos contatos entre profissionais e pacientes passaram a ser feitos de maneira remota/virtual; e passamos a fazer 

visitas Peri domiciliares (nos quintais, varandas e áreas externas). Boa parte do monitoramento de vacinas e de 
possíveis infectados pelo Covid-19, bem como dos idosos e grupos de risco passaram a ser realizados através de 

mensagens pelos aplicativos como Whatsapp.”
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ELISABETE K. DE LIMA DUARTE

Quem Eu?

“Eu sou Elisabete Katiana, ACS, mim sinto uma 

facilitadora, gosto da função que exerço, procuro sempre 

fazer o possível dentro da minha função para suprir a 

necessidade do meus usuários, hoje estou atuando em uma 

nova área que o público e bem complicado por ser de classe 

social média, Então complica a entrada e realização de 

cadastro, mas enfim, faço sempre o possível para realizar 

meu trabalho com competência.”

“Sou Edson Gonçalves, Agente de Saúde do Bairro das 

Nações. Na função há 12 anos, pude perceber o quanto a 

empatia é necessária a um profissional de saúde. Dessa 

forma, procuro cumprir meu papel enquanto servidor, 

ajudando a população independentemente da microárea. 

Estou na terceira equipe durante esse tempo e não abro mão 

da luta por melhorias à nossa categoria que tem um 

sindicato forte e atuante em nossa cidade.”

“Bom chego na unidade as 7 horas, vejo com a recepcionista os exames, consulta marcadas, entre
outros, com a enfermeira o que tem de informação para mim passar, pois ai da mas um tempo para as
pessoas acordar para nos receber, pois muitas vezes estão dormindo e não querem ser encomendados,
com a pandemia as visitas se tornaram mas complicada, online, por telefone ou até mesmo sem adentrar
na residência dos usuários da unidade, (clientes ou pacientes) então casa a casa vou buscando
informações e as passando, muitas vezes escoltado os usuários reclamar”
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DAISY SABRINA DE SOUSA BARROS
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VERA LÚCIA DA SULVA BARBOSA

Quem Eu?
“Eu sou Daisy Sabrina. ACS desde 2008, amo 

trabalhar com educação em saúde. Hoje posso dizer que 

me encontrei nessa profissão, tentando aliar uma 

linguagem mais fácil, acessível aos usuários, aliando 

meu conhecimento prévio aos cuidados com a comunidade. 

Tentando fazer a ponte, o Elo equipe comunidade”.

“Sou Vera Lúcia. Agente de saúde, e técnica de 

enfermagem, sou efetiva desde 2008,trabalho na UBSF

novo horizonte, Procuro sempre me capacitar, para assim 

fazer um melhor trabalho na minha micro área, e também 

ajudar a minha equipe. Procuro sempre ajudar os mais 

necessitados. Sou católica praticante, ajudo também as 

pessoas mais carente através da minha igreja, pois minha 

comunidade é precária de tudo”.

“Acordo 6 horas da manhã, dou o mamá da minha neta, de 8 mêses, para deixa na casa da biza, volto e vou 
para UBSF.  voltando umas 12:30 para casa, para almoçar e terminar as visitas.”

“Meu dia começa cedo, verificando o zap pra ver se tem alguma demanda antes de sair de casa (...). Quando consigo
responder todos os usuários, com as respostas que estão ao meu alcance antes de chegar na Unidade, ai vou me
arrumar tomar café, organizar minha família pra poder sair. Quando consigo sair, a luta é chegar na Unidade, passando
pela micro área, conversando com os usuários, escutando suas reclamações, seus desabafos suas dúvidas. Até enfim
chegar na UBS (...). Com a pandemia essa rotina ficou um pouco complicada, por conta do contato. Mas procuro sempre
falar com todos que posso pelo zap. Por telefone. Quando possível. No caso aqueles que não tenho acesso
pessoalmente. E o distanciamento é outro fator complicado pois nem todos entendem que não podemos entrar, sentar,
abraçar como antes. Então isso tá sendo um pouco complicado”.
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ANA IZABEL DA COSTA TORRES

“Levanto sempre as 6 horas da manhã, cuido das minhas plantas, alimento meus bichinhos de estimação, me ajeito ( 
me arrumo), tomo café e subo para Unidade de Saúde, no caminho na maioria das vezes sou parada por pessoas que 

sempre buscam alguma informação sobre o funcionamento da Unidade de Saúde, chegando lá vejo as demandas para 
o dia e geralmente saio para as visitas e cadastros de novas famílias que chegam na área. Hoje devido a Pandemia do 

Corona Vírus, as visitas domiciliares estão acontecendo de modo remoto, (ligações telefônicas, mensagens via 
WhatsApp) de meu aparelho celular entro em contato com os pacientes para saber como estão, peço fotos das 

cadernetas de vacinação das crianças para acompanhar as vacinas e dos cartões das gestantes para acompanhar as 
consultas do pré-natal.”
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REJANE MARIA DE SOUZA SILVA

Quem Eu?
“Sou Ana Izabel Torres, esposa, mãe, dona de casa, artesã e 

ACS deste 2008, gosto muito do meu trabalho como ACS, 

sou competente, atenciosa, disposta, ( se vejo algo que precisa 

ser feito não espero que alguém diga pra fazer, já faço logo), 

acessível , sempre que posso estou disponível para ajudar quem 

precisar, gosto muito de ajudar meus colegas de trabalho, 

estou hoje numa equipe maravilhosa onde cada componente tem 

seu valor,(equipe Monte Santo)” 

“Eu levanto as 6:00 tomo um banho demorado, tomo um café fresquinho me arrumo e vou pra 
Unidade, chego lá assino a folha de ponto, vou na recepção vejo se tem exames marcados, pego 
os exames, receitas renovadas pela médica, ai vou resolver marcação de consultas pra 
hipertensos, diabéticos, gestantes. Ai vou pra área fazer visitas domiciliar, entregar exames, 
receitas mesmo com o corona vírus vou até as famílias, certo que de modo diferente”

“Eu sou Rejane Maria ACS desde 1995 do bairro do 

Pedregal, trabalho com uma população muito carente, tanto 

financeiramente como carente de conhecimentos, procuro exercer 

minha função da melhor maneira possível, procuro sempre falar 

a língua do povo para que minhas informações sejam sempre 

entendidas por eles, eu sou a ponte entre os pacientes e a 

equipe do Saúde da Família, procuro sempre ajudar o 

paciente, gosto muito de ser ACS”
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Quem Eu?

“Conhecida carinhosamente por Josy, atuo a 10 anos na mesma microárea onde tive um início com muitas 
dificuldades e desafios, mas com muita dedicação, perseverança e ajuda dos colegas vamos contornando a 
situação a cada dia que passa. Na minha UBS, temos a rotina diária de nos reunirmos todas as manhãs antes das 
visitas domiciliares para um planejamento de trabalho, assim organizo as visitas de acordo com a necessidade. 
Nessa pandemia, tivemos que nos reinventar, e o atendimento virtual foi meu forte aliado, como também o 
acompanhamento, assim a comunidade continuou sendo assistida.”

“Sou Joseane de Deus, Agente de Saúde do 

bairro das Malvinas a 10 anos. Trabalho com 

uma equipe muito experiente e somos uma grande 

família. Amo meu trabalho e o faço com muita 

dedicação”.

JOSEANE DE DEUS XAVIER

“Sou Juliana Ferreira, sou ACS há 12 anos na UBS 

Estação Velha (...). Procuro na minha função buscar ajudar 

todos aqueles que necessitam, onde essa ajuda muitas vezes 

não corresponde aos serviços prestados pela UBS e sim uma 

palavra amiga ou minutos cedidos para uma boa conversa 

aleatória acompanhada de boas histórias e um café, pois 

muitas vezes somos acolhidos como um membro da família

(...) Meu objetivo diário é ajudar a todos...”
JULIANA  F. DA SILVA MARINHO

vai depender muito para que somos solicitados a fazer, que as vezes é ouvir os problemas daquela família e 
pensar nas estratégias para resolver sua situação, ou apenas ser a companhia de um idoso para uma longa 
conversa. É essa dinâmica é que torna nosso trabalho diferenciado, pois mediante tantas situações, temos 
que fazer nosso papel,  ser solidários, além cumprir com as obrigações exigidas.” 12

“O meu cotidiano no geral é ir a unidade pela manhã, resolver as demandas encontradas na visita do dia anterior, bem 
como ver as consultas de exames e consultas agendadas (...) Uma das coisas interessantes dentro da nossa função é 
que nosso trabalho é um tanto difícil de  manter uma sequência e organização das ações (...). É muito complicado pensar 
na nossa função e estipular metas de produtividade, pois podemos em um dia atender 10 residências como apenas 1, 
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Quem Eu?

“Sou ACS a mais de 10 anos. Ao longo da minha jornada tenho me esforçado em cumprir minha rotina de trabalho, 
embora em alguns momentos desta carreira tenha passado por alguns reveses pessoais. Não é fácil a rotina de 
mulher que tem além de todas as atribuições da sua vida pessoal, do seu lar, família, manter uma atividade 
secular remunerada, acordar cedo sempre foi difícil pra mim em virtude de sofrer com insônia e ansiedade, 
momentos de depressão e também agravos na saúde. Mas sempre estou focada e levo em consideração meu 
compromisso com aquilo que me proponho fazer”

ELAINE CRISTINA ALVES DE ARAUJO

“Eu sou Elaine Cristina, mulher, mãe, esposa, filha, 

irmã mais velha de 3 filhos. Sou ACS na zona leste da 

cidade, trabalhando na UBS Plínio Lemos junto a equipe 

I. Sou acessível, gosto de dialogar, de me relacionar bem 

com todos os colegas, e com a comunidade sou bem 

atenciosa e boa ouvinte. Mas também gosto de opinar em 

determinados momentos junto a equipe colocando o que 

penso e os conhecimentos que tenho como ACS.”

“Sou Isabel Cristina ACS desde 2008 amo o que eu 

faço, faço com dedicação trabalho com uma ótima 

equipe em uma comunidade mista uma parte muito 

carente e outra sem grandes problemas”

ISABEL CRISTINA  F. DIAS

“Acordo bem cedo preciso deixar almoço já preparado as coisa de casa organizada pra 
começar minha rotina. Não moro na área que trabalho meu trabalho fica em outro bairro não 
necessito de transporte  mas faço uma caminhada de uns 15 a 20 minutos até meu trabalho. 
Prefiro fazer um breve cronograma do que vou priorizar na semana sempre passo na unidade 
antes de ir pra área acho importante  pra receber ou passar informações”
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PARA DESCONTRAIR UM POUCO
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Competências habilidades
dos

ACS
&Em pesquisa realizada por Pereira (2011), as competências sociais são 

expressas através das habilidades dos indivíduos observadas a partir do seu 

desempenho profissional podendo ser caracterizadas a partir de cinco 

características: motivação, características pessoais, autonomia, domínio 

conceitual e domínio da linguagem cartográfica.

Entre as Competências
Sociais a autonomia e o
domínio da linguagem
cartográfica associado
as características
pessoais são as
características mais
predominantes entre os
ACS de Campina Grande

Competências na perspectiva do ACS
“Logo no meu primeiro ano de trabalho se alguém me perguntava os desafios da profissão de Agente 

Comunitário de Saúde eu dizia que eram as limitações do cargo, a necessidade de supervisão de 

tantos outros profissionais na hierarquia e a sensação de mãos atadas. Hoje, após estudar um 

pouco mais e ter mais experiência no trabalho; gozo de mais autonomia embora tenhamos de continuar 

interdependentes de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, apoiadores, gerentes distritais, 

diretores e secretários de saúde. Busco conversar mais incisivamente com a comunidade sobre seus 

direitos e deveres pois alguns ainda acham que temos o poder de operar o sistema, mas que na 

verdade quem inicialmente o faz nas UBS ao marcar consultas e exames sejam as recepcionistas... 

Quanto à linguagem cartográfica não sinto dificuldades nessa competência e acredito que tenho um 

senso de habilidade como liderança comunitária importante na organização de nosso trabalho em 

equipe agora que trabalho novamente no bairro em que resido”. (Edson Gonçalves)
15



MAPA MENTAL
Apropriação Territorial 
expressando Domínio da 
Linguagem Cartográfica.

Territorialização na perspectiva dos ACS

1. Elaborado pela ACS Vera Lúcia - UBSF Novo Horizonte - Esgoto  a céu aberto, criminalidade, alagamentos de 
várias ruas/ b). Micro área 3 – Elaborado pela ACS Anicélia – destaca que a maior dificuldade é a distância e o tem 
de fator de risco são as matas por ser uma área rural, uma parte de difícil acesso/ c) Elaborado pela ACS Ana 
Izabel - UBS Monte Santo (Micro Área 2) - ruas enladeiradas, sem pavimentação, becos. 
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MAPA MENTAL
Apropriação Territorial 
expressando Domínio da 
Linguagem Cartográfica.

Territorialização na perspectiva dos ACS

a) ACS Edson Silva – UBS Nações/  b) ACS Iris Santos – UBS Conceição - micro área um pouco perigosa por ter ruas 
esquisitas de pessoas com um poder aquisitivo baixo e de uma boa aceitação ao ACS/  C) ACS Mavidson – UBS 
Estação Velha - Sua rua (Santina Maria da Conceição) é cortada por um canal, não tampado e constantemente 
utilizado como depósito de lixo por alguns moradores da localidade.

“Entre estas ruas existem plantas de várias outras que ainda
não há área construída cobertas pela densa vegetação. Há
muita distorção com a planta oficial da cidade, nomes
divergentes; ruas que existem em duplicidade em bairros
distantes compartilhando do mesmo cep e várias outras
distorções com o Google Maps. O critério para cadastramento
no domicílio foi a apresentação do comprovante residencial
atualizado com CEP, devido à região ser limítrofe com o
Município vizinho de Lagoa Seca. O Bairro é acidentado, muito
arborizado, conta com um pequeno açude na divisa dos dois
municípios. Contém população muito heterogênea e devido à
uma ong inserida nesta micro área. O número de pacientes
com sofrimento psíquico dobrou o já existente por toda a
extensão da mesma. Embora o nome da UBS seja o nome do
Bairro das Nações, há mais de dois anos este estabelecimento
encontra-se fora dos limites desse bairro que contém mais
uma micro atualmente descoberta pois a agente de saúde que
atuava aposentou-se há um ano. As outras três micros são
uma no Jardim Menezes e duas no Alto Branco; onde uma está
coberta e outra encontra-se praticamente descoberta pois a
profissional está de licença e atestado há vários meses. Isso
tudo prejudica o processo de trabalho pois apesar desta UBS
ter sido recentemente estabelecida por demanda da
Conferência Municipal de Saúde; ainda não cadastramos toda
a população contida no Alto Branco, fora a constante falta de
medicamentos que por decisão da Secretaria de Saúde fica
ainda mais distante da população, estocada em outra UBS. Por
outro lado, a população adscrita "abraça" a equipe
reconhecendo a importância do equipamento público para a
localidade; ainda que apresente problemas estruturais.”

A

B C

17



MAPA MENTAL
Apropriação Territorial 
expressando Domínio da 
Linguagem Cartográfica.

Territorialização na perspectiva dos ACS

A) ACS Juliana Marinho – UBS Estação Velha/ B e C – ACS Mônica Lima – UBS Colibri

“Dentro da cidade encontra-se em uma
localização privilegiada, próximo ao centro e
com muita infraestrutura ao redor. Todos os
domicílios dispõe e água encanada, energia
elétrica, coleta de lixo regular. Em relação aos
equipamentos sociais dentro da micro área,
encontra-se uma creche e uma escola e ao
acesso a unidade de saúde se dá em menos de
900 metros dentro de qualquer ponto da micro
área, ficando muito bem localizado e de fácil
acesso. Mesmo com toda estrutura, a micro
área bem como toda área de abrangência da
unidade de saúde, apresenta-se inúmeros
problemas sociais, principalmente no que se
refere a drogas. Em relação aos problemas de
saúde, o que mais se destaca na micro área é
um número elevado de hipertensos, muitos
desses não mantém os cuidados durante a
vida, apenas buscando tratar maiores
problemas”.A

B C
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A  C O V I D-19

(residencial) podem fornecer informações necessárias

para contenção da transmissão do vírus.

No quadro dos profissionais da saúde, os ACS

exercem, portanto, uma posição de destaque ao se

configurar como porta-voz na implementação de

medidas adequadas e apoio na identificação e

vigilância ativa de pessoas em situação e risco

orientando o indivíduo na adoção de medidas corretas

em caso de contaminação pessoal ou de membros da

família.

Além das consequências sociais decorrentes do número 

de casos e óbitos, a pandemia da Covid-19 interferiu nas

atividades laborais de diversas profissões 

entre as quais os Agentes

Comunitários de Saúde 

(ACS). 

A atuação desses 

profissionais é fundamental 
para a promoção da qualidade de 

vida uma vez que ao atuarem 

em escala local 



A  C O V I D-19

1 – Manter o distanciamento Social 

2 – Seguir as orientações da OMS em 

caso de contaminação, especialmente no 

que se refere a reclusão por 14 dias em 

caso de ser assintomático.

3 – Manter fechados estabelecimentos 

comerciais e serviços não essenciais

4 – Mudar hábitos pessoais

5 – Incluir novas medidas para 

cuidados 

6 – higienizar alimentos

7 – cuidar da hidratação e consumir 

alimentos balanceados

EPIs
Os Equipamentos de Proteção Individual são fundamentais para 
o retorno as atividades.  Faça o check List abaixo e verifique se 
você está devidamente protegido!

ACS – VERA BARBOSA

APIs de Proteção contra COVID-19
20

7
DICAS PARA O 

RETORNO DAS 

ATIVIDADES



PARA DESCONTRAIR UM POUCO
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Preciso de sua ajuda!
Se eu conseguir preencher

Estas palavras cruzadas 
terei certeza que estou me 

capacitando bem para 
atuar



BÁSICOS
SEGUNDO O DISCURSO DOS ACS

Cuidados

“Manter esquema de vacinação em 

dia melhora a imunidade de cada um, 

manter uma rotina de atividades para 

a mente e o corpo, alimentar-se de 

forma equilibrada, anualmente fazer 

suas consultas de prevenção, manter 

controlada o uso dos medicamentos 

prescritos pelo seu médico. Estas são 

algumas orientações que passo pra 

os usuários da micro área, mas 

também para meus familiares”. 

(Elaine Cristina )

“Antes de voltar as visitas, a médica 
da UBSF passou todos os cuidados 
necessários para nossa segurança:  

1. não entrar nas casas; 
2. usar sempre os EPIs; 

3. manter sempre distância ao 
identificar suspeita de covid-19, 

encaminhar para UBSF, sempre com 
hora marcada. 

O enfermeiro contraiu a Covid-19. O posto foi
fechado e o restante da equipe ficou em
vigilância, mas o restante da equipe não testou
positivo para o covid.19. Para a
população sempre recomendo o uso de
máscaras e sempre higienizar as mãos e evitar
aglomeração”.
(Vera Lúcia)

“Só trabalhamos com todos os 

EPIs fornecidos pela gestão para o 

nossa proteção de dos outros 

também na comunidade fazemos 

todas as orientações do ministério 

da saúde sabendo que é 

impossível ter isolamento em 

casas pequenas com muitos 

moradores evitamos ao máximo 

entrar nas residência só se for 

extrema necessidade”

(Isabel Cristina)
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BÁSICOS
SEGUNDO O DISCURSO DOS ACS

Cuidados

“Embora possa ocorrer alguns erros 

já está mais que provado que 

dificilmente iremos voltar a viver 

como antes. Então o recado é: não 

existe vacina comprovadamente 

eficaz e eficiente, não é hora de 

afrouxar os cuidados e tentar 

compreender que embora muitas 

pessoas estejam cansadas de usar 

máscaras, do distanciamento social 

e outras restrições; o vírus não se 

cansou das pessoas e continua 

ceifando vidas Brasil adentro”. 

(Edson Gonçalves)

“A orientação que eu dou na 
minha área é que não saiam de 

casa se não houver 
necessidades; que mesmo 

estando dentro de casa 
mantenham e se possível 

dobrem a higienização lavando 
as mãos com água e sabão. 

“Usar de maneira apropriado os EPIs, 

evitar aglomerações; reforçar a higiene 

pessoal e do ambiente que vivo, ficar em 

casa sempre que é possível, quando 

chego em casa tiro o tênis na entrada e 

passo direto para banheiro, onde coloco a 

roupa usada num saco amarrado e no 

outro dia antes de sair para o trabalho já 

lavo, tomo banho lavando os cabelos 

todos os dias, pois não quero me 

contaminar nem tampouco contaminar 

ninguém, embora entenda que não 

estamos imunes a esses vírus terrível 

mais temos que fazer a nossa parte e de 

modo bem feito”.

( Ana Izabel ACS do Monte Santo).

Oriento que preparem uma garrafa de 2 litros 
com cloro e sabão pra cada vez que usar o 
banheiro higienizar o vaso sanitário. Ficar pelo 
menos um metro de distância das outras 
pessoas. Não abraçar as crianças nem adultos 
dentro de casa, mesmo sabendo que essa 
orientação não funciona porque depois dessa 
pandemia aumentou o número de gestantes da 
minha área. Oriento para que sempre que for 
sair de casa usem a máscara, e quando tiverem 
em algum canto que não tem água e sabão lave 
as mãos com álcool em gel”. 
(Rejane) 23



BichoCOVID que19
Este?

é

(A incubação do vírus varia de 4 a 14 

dias com taxa de transmissão em torno 

de 2,75 (uma pessoa transmite para 

quase três indivíduos) 

Corresponde a uma infecção respiratória de 

gravidade variada provocada pelo Novo 

Coronavírus.

A origem do Novo Coronavírus ainda

A COVID-19 OU SARS-COV-2 

é motivo de contenda entre os 

pesquisadores. 

Contudo, os estudos genéticos 

apontam ter sido decorrente de
mutação genética do coronavírus 

em morcegos e do pangolim, 

animal exótico de algumas

regiões da China que passou a
infectar humanos sendo o primeiro 

registro em Wuhan, capital da 

província de Hubei, 

na China. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/)

Segundo reportagem do The New York Times, 
em relatório publicado em Janeiro de 2020, o 

Coronavírus pode ter sido transmitido pelo 
consumo do morcego-de-ferradura-grande 

chinês (Rhinolophus ferrumequinum. De acordo 
com o autor do relatório, James Gormam, os 
morcegos são bons hospedeiros para vírus 

podendo conviver com os mesmos sem 
adoecer.

https://www.nytimes.com/2020/06/01/science/coronavirus-bats-wuhan.html

https://vejario.abril.com.br
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A  C O V I D-19 expansão em 2020
DEZEMBRO DE 2019 - registro do primeiro indivíduo contaminado

(https://www.thelancet.com) pelo vírus (01/12/2019). No final do mês a OMS é

alertada por autoridades chinesas sobre uma provável pandemia. Foi instituída uma

equipe de pesquisadores (virologistas, físicos, epidemiologistas e membros do

governo) para investigar a denúncia.

JANEIRO/2020 - o mercado de frutos do mar de Wuhan é fechado sendo por suspeita

de ter sido o foco do vírus (01/01/2020). Exames de 41 entre 52 pacientes com

problemas respiratórios testaram positivo para doença sendo registrada nove dias

depois a primeira morte decorrente da contaminação pelo vírus. No final do mês já são

registrados mais de 2.500 casos com mais de 81 mortos assim como registro de casos

na França, Estados Unidos e Coreia do Sul)

FEVEREIRO/MARÇO: A OMS denomina a doença de Covid-19 e são registrados o

aumento significativo de casos principalmente na Europa. A OMS reconhece que se

trata de uma pandemia e a Itália se torna o epicentro da doença com mais de 10 mil

mortes confirmadas no final de março. Os primeiros casos são registrados no Brasil no

começo de março. A China consegue a controlar o avanço do vírus. Diversos países

europeus decretam Lookdawn.

ABRIL/MAIO – A doença começa a desacelerar na Europa, mas o crescimento se

torna acelerado nos Estados Unidos e Brasil. Sem articulação política para combater o

avanço territorial do vírus, a contaminação no Brasil passa a categoria de comunitária

obrigando os governos estaduais e municipais a fecharem comércio, escolas, etc,

contrário das orientações do governo Federal.

JUNHO/SETEMBRO – Estados Unidos se tornam o epicentro da contaminação não

apenas na questão do número de casos, mas também no número de óbitos. Apesar do

crescimento de casos na Rússia e na Índia que, por sinal, assume a segunda posição

mundial em número de casos, a maioria dos óbitos são registrados no Brasil e Estados

Unidos. São realizados primeiros testes de vacinas com destaque par a AstraZeneca,

Coronavac e Sputnik. Inicia a segunda onda da Europa.

OUTUBRO/DEZEMBRO – Após registros na redução de casos no começo de

outubro, o Brasil passa a ter um crescimento de casos no final e novembro. China,

Coreia do Sul, Noruega e Austrália se tornam referências no combate ao novo

Coronavírus. Já Brasil e Estados Unidos, ao optarem pelo negacionismo, passam a ter

suas decisões questionadas em todo mundo. 25

https://www.thelancet.com/


Perguntas

fazem
que todos 

Teremos uma segunda Onda?1

Crescimento de Casos da Covid-19 no mundo a cada trimestre de 2020

Mar-Abr Abr-Mai Mai_jun Jun_jul Jul-ago ago-Set Set_out Out-Nov

Estados Unidos 717,7% 71,1% 47,9% 71,5% 35,5% 20,3% 23,6% 47,1%

Índia 3073,7% 428,0% 232,1% 179,0% 125,9% 77,5% 30,9% 16,3%

Brasil 1767,3% 501,9% 206,6% 84,7% 53,4% 24,5% 15,2% 14,1%

Russia 7301,7% 305,2% 67,4% 29,8% 19,1% 18,3% 34,9% 41,7%

França 245,6% 14,8% 10,0% 12,1% 45,3% 103,2% 127,6% 77,8%

Espanha 51,8% 5,9% 3,8% 16,7% 63,9% 62,9% 54,8% 31,6%

Reino Unido 842,6% 67,0% 15,6% 6,7% 10,3% 34,4% 111,3% 67,0%

Italia 117,9% 15,0% 3,7% 2,6% 7,7% 17,9% 88,4% 160,8%

Argentina 454,0% 256,2% 307,7% 189,2% 126,1% 84,5% 56,3% 24,5%

Colombia 878,5% 326,4% 261,8% 191,4% 120,9% 38,6% 27,3% 23,9%

Mexico 2069,3% 402,5% 172,7% 85,9% 46,6% 25,9% 19,5% 19,7%

Alemanha 177,2% 14,1% 6,8% 6,7% 16,4% 19,2% 66,2% 114,2%

Polônia 645,9% 86,8% 48,6% 29,5% 49,1% 35,4% 237,4% 220,5%

Peru 4548,3% 354,6% 97,1% 41,4% 59,5% 28,4% 10,7% 7,1%

Iran 161,5% 55,4% 54,8% 33,1% 24,9% 21,6% 30,8% 59,0%

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Infelizmente, sim. Talvez antes mesmos do fim da primeira onda. Em levantamento
realizado pelos pesquisadores Xisto Souza Júnior e Martha Pereira, Grupos de
Pesquisas GIDs e ProsaudeGeo, da Universidade Federal de Campina Grande,
considerando o aumento de casos na Europa após uns meses de redução de casos,
acredita-se que o Brasil tenha iniciado a segunda onda no final de novembro de
2020 sendo o ápice por volta dos meses de fevereiro e março, considerando um
início de um novo controle de circulação de indivíduos no mês de dezembro.
Portanto, sugerimos que os ACS pensem em estratégias de aprimoramento de suas
ações espaciais organizando-se em forma de conselhos de Ação Estratégica.

Tabela elaborada para apresentação de palestra no evento da V mostra regional de Geografia da saúde. Disponível em https://prosaudegeo.com.br

Por que a Covid-19 foi controlada em 
alguns países

Conforme pudemos constatar anteriormente, o Novo Coronavírus surge na China em
meados de dezembro de 2019 e rapidamente se expande pelo sudeste asiático e
Europa, possuindo características de pandemia já em meados de março de 2020.
Contudo, enquanto a maioria dos países teve que lidar com o crescimento exponencial
do vírus, alguns países conseguiram frear o seu avanço, a exemplo da própria China,
Coreia do Sul, Austrália e Noruega. A pergunta apresentada é portanto pertinente e só
poderia ser explicada cientificamente a partir de uma pesquisa. Contudo, analisando as
políticas adotadas por estes países (reconhecimento do vírus e sua letalidade,
realização de ações estratégicas de controle de acesso territorial, investimento em
tecnologias e cooperação popular, parecem apontar para a explicação da não expansão
do vírus em algumas localidades. Entre estes fatores, consideramos o cultural como o
de maior influência uma vez que se observa um comprometimento do bem estar
coletivo em detrimento do bem estar individual.

2

2 Sobre a expansão 
da COVID-19
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O que fazer 
para se proteger?Em 2021,

Durante todo o curso a equipe de 

extensão pode contar com os relatos 

de experiências dos ACS, 

observando suas dúvidas e 

angústias. A partir das informações 

fornecidas, gostaríamos de propor 

algumas estratégias que podem ser 

desenvolvidas a curto e longo prazo.

1. Formação do Conselho de Ação Estratégica (CAE): 

2. Ação Estratégica na Microárea

3. Combater a disseminação de Fake News

Na Escala da microárea sugere-se que cada ACS crie um grupo de Whatsapp com
representantes de cada família. Através do grupo, além de receber as demandas
especialmente da população de risco, o ACS poderia formar um banco de dados para
atualizar o representante da área no Conselho de Ação Estratégica assim como orientar as
famílias acerca das deliberações da Secretaria de Saúde.

Este Conselho poderia ser constituído por um ACS de cada área tendo a função de articular as
demandas da sociedade com a agenda da Secretaria de Saúde. Sugere-se um contato
semanal através de plataformas virtuais.

As Notícias falsas se caracterizam como um dos principais desafios no combate à
Pandemia. Obter informações confiáveis e repassar orientações corretas, após
devidamente verificada, são atitudes esperadas para o ACS, especialmente porque está
relacionada a manutenção de um dos seus principais trunfos: a confiança das famílias

CURTO PRAZO – ATÉ 6 MESES
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O que fazer 
Par se proteger?Em 2021,

1. Utilizar o mapeamento da situação de risco através de aplicativo

2. Montar um portifólio sobre os casos de Covid-19 na microárea

3. Elaborar oficinas de capacitação

A criação de um banco de dados que intercale informações sociodemográficas com 
informações territoriais pode auxiliar no desenvolvimento de ações mais eficientes em um 
futuro próximo. Conforme observado, os ACS de Campina possuem como principais 
competências sociais o domínio da linguagem cartográfica e a motivação.

A tecnologia pode ser caracterizar como um importante aliado na análise espacial 
dos casos de COVID-19. A partir de um aplicativo específico é possível relacionar 
os indicadores de risco e, assim, desenvolver ações estratégicas de controle da 
pandemia na microárea de atuação.

O treinamento constante tem que se configurar como um prioridade para os ACS. 
Assim, a realização de parcerias com a Universidade voltada para participação em 
cursos de capacitação e em Programas de Pós-graduação são alternativas para 
aperfeiçoamento das competências sociais dos ACS.

LONGO PRAZO – ATÉ 2 ANOS

Lembre-se!

O trabalho em equipe é o 

nosso maior trunfo. Assim, 

sempre que puder mantenha 

contato com um colega para 

lembra-lo da importância do 

uso adequado dos APIs

28



ACS & ação Como 
funciona?

A elaboração do aplicativo foi o principal objetivo

O funcionamento é simples e bastante interativo.

Apresentamos a seguir um breve tutorial do uso do 

aplicativo.

Diagnóstico & espacialização

Da situação de risco à
COVID-19

do projeto de extensão e parceria com os ACS.

Foi criado a partir do uso da Plataforma GLIDE*

de acesso gratuito, mas possível de se adquirir a licença

caso seja de interesse público para 

promoção da saúde. 

1 2 3 4

4. Identificar os critérios na 

descrição de acordo com a 

categoria registrando por 

data e depois inserindo o 

nível e Inserir uma tarefa 

para acompanhamento

1 Cadastro por e-mail é

encaminhado um

código de acesso.

2. Possui quatro categorias

de interação:

a) uso de máscaras,

b) higienização de

máscaras

c) aglomeração e;

d) crença na doença

3. Identificar por rua, 

nome e microárea ou 

bairro

PASSO A PASSO NO USO DO APLICATIVO

Elaboração:

Estrutura e Design: Anselmo Lopes, Arianna Santos e Samara Azevedo/

* Plataforma GLIDE: https://www.glideapps.com/pricing

Definição das categorias e conteúdo:  Martha Pereira e Xisto Souza Jr

Definição das categorias e conteúdo:  Martha Pereira 
e Xisto Souza Jr
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PARA DESCONTRAIR UM POUCO
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Ajude a encontrar oito pequenas diferenças 

01

02



Alguns Exemplos de Desafios...

“Quanto minha micro área hoje trabalhamos por 
ruas pois foi acrescentado um bairro novo estamos 

no processo de cadastramento. Tem 04 ruas no 
Jardim Verdejante e 03 no Portal Sudoeste todas 

calçadas e com bons acesso total de 241 domicílio 
27 comércio e 403 cidadãos quando chegarmos a 

70% cadastrados vamos dividir as micro área 
novamente em partes iguais”.

ACS/Isabel Cristina

“Micro área pertencente ao PSF da 
Estação Velha. É uma área bastante 

heterogênea, tendo problemas sociais, 
famílias carentes, famílias mais 

estruturadas, ruas com calçamentos, 
outras sem. A micro não tem um 

mesmo padrão estrutural, nem um 
único perfil social.” 

ACS/Juliana Ferreira
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RELATOS     DE Histórias que marcaram  
a minha trajetória

“São muitas histórias, mas uma em específico me surpreendeu logo na 

primeira visita da manhã (...) há uns 7 anos: Ao visitar uma família 

a fim de monitorar a vacina de uma criança de seis meses, me deparei 

com a mãe - uma jovem de 16 anos - desesperada ao telefone e sem me 

dar muita atenção; tentando comunicar à mãe algo que passou vários 

minutos pra me contar; que o namorado desta (seu padrasto) estava sob 

o efeito de entorpecentes usando sacolas de lixo para levar todos os 

equipamentos portáteis da casa que conseguia ensacar para trocar por 

drogas. 

“Ele já havia levado o aparelho de DVD e o liquidificador da família (...). Em uma atitude inusitada e que me 

deixou sem reação, a jovem colocou a criança em meus braços e pediu-me que levasse para o posto a fim dela procurar 

seu namorado que tinha motocicleta para seguir o padrasto e denunciar à polícia quem estaria receptando os bens. Mal 

tinha saído da UBS, me vi com a criança no colo de volta ao posto de saúde a fim de retirar a criança de uma 

possível cena de violência causada por um viciado que trouxe muito mal àquela família. Esse dia foi marcante demais e 

inesquecível, pois não haviam parentes próximos onde eu pudesse deixar a criança e o vizinho mais confiável estava 

dormindo e não atendeu ao portão” ACS – Edson Gonçalves

“Houve muitas histórias nestes últimos 10 anos atuando em duas 
micro áreas. Como ACS, o momento mais difícil vivido por mim foi ter 
na micro área famílias que negligenciavam seus próprios filhos por 
serem dependentes de drogas e não terem uma condição de vida 
saudável. Tentei ajudar em todos os aspectos, e enquanto ACS, 
orientando e buscando recursos entre os órgãos competentes da ação 
social, da equipe de atenção básica, entre outros e da própria 
comunidade que queria ajudar a melhorar o que estivessem ao seu 
alcance tanto para o casal como as 5 crianças. Contudo, a falta de 
comprometimento do casal enquanto tutores dos seus filhos em 
detrimento a qualidade de vida que levavam por causa da forte 
dependência e não aceitação da ajuda ofertada, levou a justiça agir 
para o bem maior daquelas crianças. Como mãe foi duro ver esta 
realidade acontecer. O quanto é difícil pra uma mãe ficar sem seus 
filhos por mais desestruturada seja aquela família, a minha cabeça 
ficou bem confusa se eu tinha de fato ajudado aquelas crianças e 
aqueles pais. Esta história marcou minha vida.”

ACS – Elaine Cristina
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Histórias que marcaram  
a minha trajetória

“Durante esses 25 anos de atuação tenho várias histórias, mais teve uma que ficou 

na história, na minha área tinha uma moça que começou um relacionamento com um 

rapaz da mesma rua que ela. Ela foi morar com ele na casa dele ai ela teve um 

filho. Quando o bebê dela nasceu o companheiro dela largou ela com o bebê na casa 

da mãe dele onde já moravam. Um ano após do nascimento do bebê minha equipe 

deixou de trabalhar na rua dessa moça porque a prefeitura comprou um prédio pra 

abrir outra unidade de saúde porque aqui só havia uma e nossa comunidade muito 

grande, então deixei de ser ACS dessa moça, mas eu a doutora ficamos amigas da 

mãe e dos irmãos dessa moça. Se passaram 8 anos, eu trabalhando em outra 

micro área mais eu ia todos os dias na casa da mãe dessa moça”.

“Um dia a mãe dessa moça me falou que tinha vontade de ver essa filha que saiu de casa pra morar com esse rapaz e 

nunca deixaram ela ver  a mãe. Disse que ela vivia em cárcere privado. No dia seguinte falei para a  doutora [xxxxxxxx]

que era nossa doutora na época (e combinamos ir no dia seguinte). No outro dia fomos lá: eu, a doutora e mais uma 

ACS da nossa equipe. Chegando lá eu bati na porta. O rapaz veio abriu a porta a doutora foi logo entrando eu e a 

outra ACS. A doutora perguntou pela mossa e o rapaz falou ela não estaria. Ai tinha uma menina de 5 anos na casa 

ai a menina falou:[ xxxxxxxx] tá la no quintal doutora. Ai a doutora abriu a porta da cozinha. A moça estava muito 

suja ela ficou muito nervosa mandando a gente ir embora antes que a cunhada chegasse, ai ficou eu e a outra ACS 

dando cobertura a doutora e ela tentando conversar com ela. Depois de uma hora de conversa a doutora conseguiu 

convencer a moça ir pra casa da mãe e pediu para que a outra ACS fosse  avisar a mãe dela que ela ia voltar pra 

casa. Quando a gente ia sair com a moça, a cunhada dela chegou. Ela viu que a gente ia levar a moça embora dali. 

Ela ficou muito brava, xingando a gente. O rapaz disse a ela que não tinha mandado a gente entrar e quem tinha 

falado que [xxxxxxx] tava no quintal foi a menina. Ela começou bater na criança. A doutora, eu e a outra ACS ficamos 

conversando com ela pra ela não bater na criança. Então levamos ela pra casa da mãe dela ela muito suja com muita 

fome porque ela comia comida estragada dormia na casa do cachorro, ai ela ficou com a mãe dela depois arranjou um 

casamento casou-se teve um filho hoje ela mora em são José da Mata quando teve o bebê nós fomos visitá-la até hoje 

ela nos chama de anjos da guarda dela”. ACS – Rejane

RELATOS     DE

“10 anos de trabalho, e coleciono muitas histórias, dentre elas um tiroteio em 

meio a uma visita com outro colega; um assalto em uma residência em que eu 

estava e disseram: não se preocupe, os agentes de saúde são nossos "chegado" 

porque são gente boa. Na hora é uma aflição grande, mas depois eu ri. Porém, 

um história que nunca esquecerei devido à forte emoção foi quando fui visitar uma 

gestante e ela entrou em trabalho de parto. Quando fui tentar telefonar para o 

marido, o bebê já estava coroando. Enfim, a ajudei. Tranquilizei a mãe. 

Sofremos juntas, mas também choramos juntas e depois oramos juntas. Uma 

linda menina! E para minha surpresa ela colocou o nome que lembra o meu. Foi 

um meio de homenagear, segundo ela. Não temos mais contato, pois ela agora 

reside em outro estado, mas a emoção daquela manhã ficou eternizada. Nome do 

bebê (Jorranne)” ACS – Joseane 33



AUTORES

Discente no curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande
- UFCG, campus Campina Grande/PB. Fez parte do grupo de pesquisa UmPesq - Uso do Moodle como
Plataforma de Apoio à Pesquisa. Faz parte do programa de monitoria virtual, como bolsista. Participa como
voluntária do Programa de Bolsas de Extensão - PROBEX.

ARIANNA SILVERA SANTOS - ESTUDANTE

http://lattes.cnpq.br/1489625658135104

Discente no curso de Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 
campus de Cuité/PB. Fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID da 
matemática, participei do Grupo de Estudos em Libras - GEL e bolsista no Programa de Bolsas de Extensão -
PROBEX.

SAMARA CRISTINA DO NASCIMENTO AZEVEDO- ESTUDANTE

Possui graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba (2003) e
mestrado em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba (2005). Atualmente é professor adjunto na
Universidade Federal de Campina Grande - Campus Cuité no Centro de Educação e Saúde (CES), membro
dos conselho consultivo e suporte técnico da Coordenação de Educação a Distância (CEaD) da UFCG. Já
exerceu a função de coordenador administrativo da Unidade Acadêmica de Educação, coordenador do
curso de licenciatura em matemática do referido Campus, coordenador do projeto institucional Pré-
Vestibular Solidário no CES. Tem experiência na área de Matemática, atuando principalmente nos
seguintes temas: análise, equações diferenciais parciais, equações diferenciais ordinárias.

http://lattes.cnpq.br/4322372114854211

Prof. Me. ANSELMO RIBEIRO POLES - Orientador

Docente do curso de Geografia da UFCG - campus Campina Grande. Bacharel em Geografia pela UFPB, Mestre
em Geografia pela UFPE e Doutora em Geografia pela UNESP- campus Presidente Prudente. Tem experiência
na área de análise de paisagens que interferem no processo saúde-doença humana, avaliação de políticas
públicas com ênfase nos níveis de competências e habilidades desenvolvidas por trabalhadores da ESF e VAS e
Metodologia da Pesquisa. Líder do grupo de Pesquisa PRÓ-SAÚDE GEO, e integrante, como pesquisadora, do
GIDS-UFCG.

Profa. Dra. MARTHA PRISCILA BEZERRA PEREIRA - Orientadora

http://lattes.cnpq.br/7800669257890874

É bacharel em Geografia pela UFPE (1998) e Doutor (2008) em Geografia pela UNESP/PP. Tem experiência na 
área de Geografia, com ênfase em Geografia Urbana. É professor Associado II da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e líder do Grupo de Pesquisas Integradas em Desenvolvimento Socioterritorial (GIDs) e 
pesquisador do Pro-saúde Geo/UFCG. Desenvolve pesquisas relacionadas a produção social do espaço, 
centralidade urbana e Geografia do Turismo. É professor colaborador do PPGH/UFCG atuando na Linha I: 
Cultura e Cidades. Desenvolve atualmente pesquisa financiada pelo CNPq sobre análise regional do turismo na 
região geográfica de Campina Grande e Coordenador do Projeto de Extensão Capacitação de ACS na 

identificação de indicadores ambientais de risco a difusão da Covid-19.

Prof. Dr. XISTO SERAFIM DE SANTANA DE SOUZA JÚNIOR- Coordenador

http://lattes.cnpq.br/8801732223393153
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