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O trabalho objetivou-se analisara ação dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), junto à população do Conjunto habitacional Felipe Vitoriano no município de 
Cajazeirinhas-PB, pela carência em sua estrutura e por apresentar características 
peculiares e problemas ambientais. A pesquisa foi feitas a partir de questionários e 
entrevistas junto aos moradores. Cerca de 90% dos pesquisados possuem banheiros 
dentro de casa, com pia, vaso sanitário e chuveiro. A respeito do esgoto sanitário 
56%dos entrevistados tem o esgoto ligado à rede geral da cidade enquanto 44%não 
possuir tal benefício,Outro fato é que 20% dos esgotos vão para a estação de tratamento, 
outros 20% é direcionado ao açude da cidade, 44% possuem fossa no quintal e 16% não 
tem ideia para onde vai seu esgoto. Com relação ao lixo 44%da coleta é feito pela 
prefeitura três vezes por semana, e quando não coletados, 72% das famílias junta em 
sacos plásticos para serem recolhidos depois. Tal aspecto é positivo na medida em que 
induz a conclusão da não existência de poluição ambiental por conta do lixo.Contudo, 
8% jogam o lixo em terrenos abandonados, provocando queimadas e degradando o meio 
natural e poluindo o ar. Outro fato,diz respeito à falta de hábito da população em separar 
o lixo: 92% não separam o lixo, mistura todo material (papel, plásticos, vidros, etc.) 
dificultando o trabalho dos garis que fazem a coleta desses materiais.Entre os principais 
aspectos constatados, foiobservado que a população sente a ausência de alguns serviços 
de saúde, e questão ambiental,elemento não muito diferente dos encontrados em outras 
cidades da região, assim como a ausência de ações mais efetivas por parte dos agentes 
sociais, especialmente os que representam o poder público municipal. 
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