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Em razão das crescentes frequências das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti 

(dengue, zika vírus e febre chicungunya) cresceu a importancia da atuação do Agente de 

Controle de Endemias, que esta relacionada, tambem, com a redução do numero de casos 

daquelas arboviroses. Apesar de as atividades de prevenção, controle e combate do mosquito 

ser uma questão bastante duscutida e antiga, ainda é atualmente um dos principais desafios da 

saùde pública; o que levou a questionasr e apresentar como problema de pesquisa quais são as 

ações de combate e controle executadas no enfretamento ao mosquito Aedes aegypti pelos 

Agentes de  Combate ás Endemias de um município do Recôncavo baiano? Por isso, propõe-

se a realização dessa pesquisa que tem como objetivo geral descrever as ações de combate e 

controle executadas pelos Agentes de Combate ás Endemias no enfretamento do mosquito 

Aedes aegypti. E como obejetivos especificos: a) caracterizar o perfil sociodemográfico dos 

Agentes de Combate ás Endemias; b) registrar quais são as ações de controle e combate ao 

mosquito; c) registrar quais são as principais dificuldades e facilidades encontrados por partes 

desses profissionais em sua área de atuação; d) Identificar a participação ou não dos agentes 

comunitários de saúde em treinamento ou participação. Esta investigação de campo se refere a 

um estudo descritivo de abordagem quanti-qualitativa. A investigação será realizada no 

município de Castro Alves-BA e terá como participantes voluntários, todos os agentes 

comunitários de saúde que atuam naquele município. O instrumento de coleta de dados será 

questionário formado por duas partes; a primeira consiste de perguntas referentes as 

características dos participantes e a segunda, contem questionamento referentes ao tema da 

pesquisa. O questionário é formado por 12 perguntas, sendo 6 subjetivas e as demais 

objetivas. As respostas as perguntas subjetivas serão analisadas com base na analise de 

conteúdo e as outras, utilizando técnicas ou métodos da estatística descritiva. 
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