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RECURSO DIDATICO 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

METODOS 

          Em relação aos procedimentos metodológicos adotaram-se leituras de dados em 

relação à informações clínicas, postulados sobre hierarquia regional, base de dados 

socioeconômicas e de plantas cartográficas do município, bem como de legislações especificas 

do temática, além de fundamentos documentais para elaboração teórica e abordagem teórico-

metodológica para elaboração do mapa síntese, foram realizadas pesquisas em campo para 

obtenção de dados atendo-se as normas de segurança diante de tal situação sanitária se 

reduzindo à visitas a prefeitura local e aos órgãos responsáveis pela vigilância epidemiológica 

no município . Todos os dados utilizados foram provenientes de fontes oficiais como a 

prefeitura através do órgão responsável pelo mapeamento da cidade ,vigilância epidemiológica  

considerando-se fatores com base em dados clínicos e localização espacial nos registos de área 

construída da planta baixa fornecida do município.  

      Foi-se obtido duas representações cartográficas em relação as informações  acerca 

da Covid-19 , cruzando informações de dados estáticos e demográficos , considerando-se os 

fatores:  número de contaminações X localidade de bairro X Classificação em camada de pontos 

coloridos  ;  

 

 B) Nº de óbitos X localização X relação falecimentos com ou sem comorbidades X 

Classificação em camadas de pontos com cores para cada fator X dados de faixa etária e gênero. 

      Bem como a elaboração assim de indicadores estatísticos formado pelas 

informações obtidas, que auxiliaram na construção das camadas de pontos do mapa com base 

em planilhas do Excel.  Com base nessa representação fica possibilitado ao poder público uma 



base e precedente para elaboração de mapas com o intuito de oferecer maior auxilio no trabalho 

dos agentes de saúde e profissionais da área para planejamento  em seu trabalho junto à 

comunidade, visto que, o recurso desenvolvido é de fácil manuseio, elaboração, atualização e 

compreensão. 

 

PARA ELABORAÇÂO DO RECURSO: MATERIAIS 

01 folha de isopor 20mm 

02 folhas de papel camurça  

01 folha de E.V.A 

01 tubo de cola isopor 

01 tesoura de ponta 

01 caixa de alfinetes de mapa ou equivalente  

02 folhas de papel cartão para os títulos e a legenda 

01 impressão em A2 do mapa desejado 

01 estilete ou equivalente 

    Deve se pegar a folha de isopor e corta nas dimensões do papel A2 , em seguida 

recortar colar e cobrir uma das faces com o papel camurça , e os contornos da forma com o 

E.V.A para funcionar como uma moldura para o mapa impresso em A2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO EM SI (próxima página) 

 



 



 

 

A) número de contaminações X localidade de bairro X Classificação em camada de 

pontos coloridos  ;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B) Nº de óbitos X localização X relação falecimentos com ou sem comorbidades X 

Classificação em camadas de pontos com cores para cada fator X dados de faixa etária e gênero. 

      Bem como a elaboração assim de indicadores estatísticos formado pelas 

informações obtidas, que auxiliaram na construção das camadas de pontos do mapa com base 

em planilhas do Excel.  Com base nessa representação fica possibilitado ao poder público uma 

base e precedente para elaboração de mapas com o intuito de oferecer maior auxilio no trabalho 

dos agentes de saúde e profissionais da área para planejamento  em seu trabalho junto à 

comunidade, visto que, o recurso desenvolvido é de fácil manuseio, elaboração, atualização e 

compreensão. 
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