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RESUMO
Apesar de todos os esforços empreendidos pelas autoridades sanitárias as doenças
transmitidas por vetores continuam sendo um grande problema. Surge então a educação
permanente em saúde como possibilidade de se promover a reflexão e transformações de
praticas de serviço. O presente estudo demonstra o levantamento da realidade do controle de
vetores do Centro de Controle de Zoonoses relacionadas à educação permanente, educação
em saúde e aos processos de trabalho. Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos,
foram utilizados métodos como: observação participante, grupo focal e entrevista
semiestruturada. O que nos permitiu: identificar as ações educativas em controle vetorial
promovida pelo local estudado.
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ABSTRACT
Despite all costs related to health authorities, vector-borne diseases remain a major
problem. Then emerges the permanent education in health that promotes a reflex and
transformations of practices of service. The present study demonstrates the reality of the
control of vectors of the Control Center of Zoonoses related to permanent education, health
education and work processes. In order to meet the proposed objectives, we used methods
such as participatory observation, focus group, semi-structured interview. What has endured
us: identify as educational actions in vector control promoted by the place studied.
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INTRODUÇÃO
Apesar de todos os esforços empreendidos pelas autoridades sanitárias as doenças
1 Residente Fisioterapeuta em Saúde Coletiva pela Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, camyllemc@gmail.com,309 Sul, Rua 5,
Lote 4B, Palmas- TO (63)984494011
2 Médica Veterinária, Mestre em Saúde Coletiva, Tutora na Residência Multiprofissional pela Fundação Escola de Saúde Pública de
Palmas acrva@bol.com.br

