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A educação em saúde é uma estratégia fundamental para sensibilizar uma 
comunidade escolar, envolvendo todos no saber crítico e reflexivo. Por meio 
dessa estratégia é possível sensibilizar a sociedade no tocante a prevenção de 
agravos. O objetivo do presente estudo foi de relatar a experiência exitosa de uma 
visita técnica conduzida no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Feira de 
Santana, Bahia, Brasil, despertando um olhar reflexivo nos discentes. O relato 
trata-se de uma experiência significativa de uma ação de educação em saúde 
onde 30 alunos, com idade entre 11 e 13 anos de uma escola privada da Bahia 
cursando séries do ensino fundamental II participaram. Destaca-se que a 
associação entre teoria e prática é imprescindível no processo ensino 
aprendizagem. Nesse âmbito, utilizou-se como estratégia uma visita técnica para 
análise e conhecimento do local, por meio de roda de conversa, palestra e 
entrevistas com as veterinárias e técnicos. Uma das veterinárias iniciou com uma 
roda de conversa para levantamento de conhecimentos prévios, em seguida, 
houveram explanações sobre as temáticas, a saber: Leptospirose, Leishmaniose 
e Raiva Humana, dando ênfase aos meios de transmissão, controle, 
epidemiologia e fatores de risco. Durante a explanação pontuada, utilizaram-se 
recursos midiáticos, o que atraiu de forma veemente a atenção dos alunos. Após 
o término dessa etapa, ocorreu distribuição de folder referente a algumas 
zoonoses mais comuns na cidade. O escopo da atividade permeou à promoção e 
sensibilização junto aos alunos sobre como se proteger e controlar esses 
agravos. Observou-se a importância de um olhar singular sobre esse processo de 
educação em saúde para adolescentes, principalmente com a interação da escola 
e serviços de saúde, pautando-se em modelos pedagógicos problematizadores 
que estimule o pensar crítico e reflexivo.  
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