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RESUMO 

 

A Covid-19 tem causado preocupações diversas desde o seu início, seja por questões 

econômicas, emocionais, espirituais, risco de violência domésticas, dentre outras. Quando se 

considera a sua difusão espacial questiona-se o porquê de tantos casos estarem ocorrendo em 

um país e em outro tão poucos ou ainda que tenha mais casos e uma pequena quantidade de 

óbitos. E surgem questões como: qual a população mais vulnerável? Onde está essa população 

mais vulnerável? As áreas atendidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) seriam 

mais bem cuidadas? Quais as possíveis estratégias de combate a doenças transmissíveis diante 

das condições apresentadas? Desta forma, esta pesquisa teve por objetivo propor 

possibilidades de combate às vulnerabilidades em Campina Grande – PB. Os procedimentos 

metodológicos utilizados foram: a) levantamento de referências; b) levantamento documental; 

c) aplicação de questionários; d) espacialização dos resultados. Os resultados demonstraram 

que as áreas centro e oeste da cidade de Campina Grande seriam mais vulneráveis. 
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STRATEGIES TO FIGHT THE SPREAD OF COVID-19 IN CAMPINA GRANDE – 

PB 

 

ABSTRACT 

Covid-19 has caused various concerns since its inception, whether for economic, emotional, 

spiritual, risk of domestic violence, among others. When considering its spatial diffusion, one 

wonders why so many cases are occurring in one country and so few in another, or even that 

there are more cases and a small number of deaths. And questions arise such as: which 

population is most vulnerable? Where is this most vulnerable population? Would the areas 

served by the Community Health Agents (ACS) be better cared for? What are the possible 

strategies to combat communicable diseases given the conditions presented? Thus, this 

research aimed to propose possibilities to combat vulnerabilities in Campina Grande - PB. 

The methodological procedures used were: a) survey of references; b) documentary survey; c) 

application of questionnaires; d) spatialization of results. The results showed that the central 

and western areas of the city of Campina Grande would be more vulnerable. 
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