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PROMOÇÃO À SAÚDE AMBIENTAL: 

CAPACITAÇÃO DE  AGENTES 

COMUNITÁRIOS DO CENTRO DE 

SAÚDE RIBEIRO DE ABREU



Introdução

 O bairro Ribeiro de Abreu, localizado na Região Nordeste de

Belo Horizonte, cresceu com diversos problemas infra-

estruturais, que trouxeram consigo sérios riscos ambientais



 O ACS, é um profissional da comunidade e a representa dentro do

Centro de Saúde

 Ao se analisar as potencialidades desse profissional na atenção

básica, percebe-se que ele é fundamental no envolvimento da

população para o enfrentamento dos problemas de saúde, sobretudo

para a modificação dos seus hábitos



Objetivo

 Desenvolver atividades educativas de capacitação, na área

de saúde e ambiente voltadas aos Agentes Comunitários de

Saúde



Metodologia

 Participaram deste estudo, 15 Agentes Comunitários de Saúde

(ACS), pertencentes às 3 equipes de Saúde da Família, do

Centro de Saúde Ribeiro de Abreu

 Os ACSs foram convidados a

participar de 5 oficinas, com

duração média de 1 hora,

semanalmente



Metodologia

 Foram abordados os seguintes temas: higiene corporal,

cuidados com a água, higienização de alimentos, controle da

leptospirose e prevenção da leishmaniose

 As oficinas foram ministradas por diversos profissionais da 

área da saúde



As Oficinas

1° encontro: Apresentação da proposta das

oficinas de capacitação às ACSs

2° encontro: prevenção da leptospirose:
Informações gerais sobre o que é a doença,
forma de contaminação, sintomas e prevenção



3° encontro: Correlação entre higiene
corporal e prevenção de diversas doenças

4° encontro: Correlação entre a
adequada higienização de diferentes
alimentos e a prevenção de doenças



5° encontro: prevenção da leishmaniose 



Resultados

 Verificou-se que cada ACS tornou-se um multiplicador dos

conhecimentos adquiridos por meio das oficinas, levando aos

moradores uma fala educativa, tendo efeitos positivos no que

diz respeito à melhora da qualidade de vida dos indivíduos da

sua área de abrangência



 Pode-se concluir que a realização das oficinas,

mostrou ser uma importante ferramenta, minimizando

os aspectos negativos das condições ambientais e de

saúde

Conclusão


