Manual Técnico

Padronização das ações para
controle vetorial da dengue
desenvolvidas no município de
Belo Horizonte

EXPEDIENTE
Comissão organizadora
Anna Paula Menezes Vianna de Assis – Gerência Distrital de Controle de Zoonoses (GERCZO) - Oeste
Aparecida Campos Vieira – Gerência Distrital de Controle de Zoonoses (GERCZO) - Pampulha
Daniela Lage Pereira Carvalho – Gerência Distrital de Controle de Zoonoses (GERCZO) - Venda Nova
Denise Ribeiro Mesquita – Gerência de Controle de Zoononses (GECOZ) - SMSA
Fernanda Carvalho de Menezes – Gerência de Controle de Zoononses (GECOZ) - SMSA
Ione Oliveira Costa – Gerência de Controle de Zoononses (GECOZ) - SMSA
Jeane Cristina Menezes Alves – Gerência Distrital de Controle de Zoonoses (GERCZO) - Leste
Magda de Miranda Ladeira – Gerência de Controle de Zoononses (GECOZ) - SMSA
Rodneia Nogueira Duarte – Gerência Distrital de Controle de Zoonoses (GERCZO) - Oeste
Silvana Tecles Brandão – Gerente de Controle de Zoononses (GECOZ) - SMSA

Programação da oficina
Padronização das ações para controle vetorial da dengue desenvolvidas no município de Belo Horizonte
Público: Técnicos e Coordenadores da Gerência de Controle de Zoonoses
Período: 17 a 21 de dezembro de 2007
Horário: Turma manhã: 08:00 às 12:00
Turma tarde: 13:00 às 17:00
Carga horária total: 20 horas
Número de participantes: 80
Local: Centro de Educação em Saúde
Rua Frederico Bracher Júnior, nº103 - Bairro Padre Eustáquio.
Justificativa: tendo em vista o número de técnicos incorporados recentemente na Gerência de Controle de Zoonoses/Gecoz, a situação epidemiológica histórica da dengue no município e a necessidade de padronização das
ações de campo entre as regionais, faz-se necessário uma capacitação para todos os técnicos superiores de saúde e
coordenadores que compõem o quadro de profissionais que coordenam as ações do programa de controle da dengue do município.
Objetivo: discussão e padronização das ações de controle da dengue em Belo Horizonte com adequação do Manual de Operações de Campo/MS.

Temas:
01 - Apresentação do Plano Nacional
de Controle da Dengue – PNCD
Programa de Erradicação do Aedes aegypti - PEAa,
Plano Nacional de Controle da Dengue - PNCD
e seus componentes, metas e objetivos
Plano de Intensificação da RMBH Região Metropolitana de Belo Horizonte
Palestrante: Silvana Tecles Brandão –
Gerente GECOZ / SMSA
02 - Discussões em grupos das atribuições
segundo as categorias:
Técnico Superior de Saúde (biólogos e veterinários);
Coordenador de Serviço de Controle Zoonoses;
Agente de Combate a Endemias - ACE I-II, Agente Sanitário, Encarregado de Serviço de Controle de Zoonoses.
Palestrante: Anna Paula Menezes Vianna de Assis –
GERCZO/Oeste

3 - Apresentação dos materiais usados em campo e formulários
Como e quando usá-los.
Palestrante: Aparecida Campos Vieira –
GERCZO/Pampulha
4 - Apresentação das atividades de campo Pesquisa Entomológica
Levantamento de Índice – LIRAa (índice de infestação
predial, índice de Breteau, índice de recepiente);
Índice de pontos estratégicos (PE);
Pesquisa Vetorial Especial (PVE);
Ovitrampas (instruções de instalação e planilha de
acompanhamento);
Palestrante: Jeane Cristina Menezes Alves –
GERCZO/Leste

5 - Tipos de tratamento:
Focal
Perifocal
Espacial
Palestrante: Daniela Lage Pereira Carvalho –
GERCZO/Venda Nova
6 - Supervisão, visita e abordagem
Importância e qualidade
Padronização da técnica de visita e da abordagem
Palestrante: Daniela Lage Pereira Carvalho –
GERCZO/Venda Nova
7 - Ponto Estratégico - PE
Definição de critérios para
classificação de imóveis como PE;
Padronização de formulário para acompanhamento de PE
Palestrante: Rodneia Nogueira Duarte – GERCZO/Oeste
8 - Educação em Saúde
Educação em saúde como prática da visita domiciliar;
Educação em saúde junto às escolas e comunidades;
Educação em saúde em massa;
Palestrante: Marcelo Araújo Campos –
Médico Epidemiologista
9 - Bloqueio de Transmissão
Por que não fazer?
Por que fazer?
Palestrante: José Eduardo Marques Pessanha –
GECOZ/ SMSA
10 - Tipos de criadouros
Definição dos depósitos na lista do Sistema de Controle de Zoonoses (SCZOO) e tipos;
Definição de condutas para os principais depósitos:
controle mecânico: eliminação / remoção, lavagem,
uso de areia, borra de café, acondicionamento;
Tratamento seletivo;
Depósitos suspensos (laje, calha, caixa d’água);
Vistoria e marcação de caixas d’água;
Depósitos naturais: uso de peixes e outros
predadores de larvas;
Lista de criadouros do LIRAa.
Palestrante: Magda de Miranda Ladeira –
GECOZ/SMSA
11 - Reconhecimento Geográfico (RG)/croqui
(confecção de utilização)
Atividade em grupo: apresentação de zoneamento,
RG (enfatizando a contagem de imóveis verticais, imóveis em áreas de vilas, imóveis atípicos).

Demonstração de área zoneada com integração junto
ao Programa de Saúde da Família (PSF).
Palestrante: Fernanda Carvalho de Menezes –
GECOZ/SMSA
12 - Planejamento, acompanhamento e
avaliação das atividades de campo
Indicadores epidemiológicos
indicadores operacionais
Relatórios SCZOO
Palestrante: Denise Ribeiro Mesquita –
GECOZ/SMSA
13 - Pactuação de metas para 2008
14 - Dinâmica de encerramento
15 - Avaliação por escrito
Participantes da Oficina:
Arlene Pereira Pinho – GERCZO/Centro Sul
Antonio Eustáquio Ferreira Figueiredo – GERCZO/Oeste
Amanda de Castro e Silva – GERCZO/Oeste
Ana Carolina Dias Bocewicz – GERCZO/Venda Nova
Ana Elisa Lobato Campos – GERCZO/Centro Sul
Andreia Vieira Gonçalves – GERCZO/Noroeste
Angela Guimarães Pinto Dias – GERCZO/Nordeste
Ana Carolina Rabelo Xavier – GERCZO/Oeste
Benício Rodrigues Pereira – GERCZO/Centro Sul
Clomar Ribeiro da Luz – GERCZO/Norte
Danielle Ferreira de Guimarães – GERCZO/Noroeste
Danielle Foureaux Alves – GERCZO/Centro Sul
Denilson Eduardo da Silva Cunha – GERCZO/Nordeste
Denise Maria dos Santos – GERCZO/Barreiro
Diogo Portella Ornelas de Melo – GERCZO/Norte
Diva Rosana Fiorini de Aguiar – GERCZO/Norte
Eduardo Rosa da Costa – Gerência Regional de Saúde
Eduardo Viana Vieira Gusmão – GERCZO/Nordeste
Etiene Andrade Vilela dos Santos – GERCZO/Leste
Fábio Salomão de Oliveira – GERCZO/ Barreiro
Francis Veber Viana Lima. – GERCZO/Barreiro
Geane Peroni Brandão – GERCZO/Noroeste
Geicimar Gonçalves – GERCZO/Noroeste
Hugo Pereira Filho – GRS/MG
Ivan Casas Rocha – GERCZO/Norte
Ivan Vieira Sonoda – LZOON
Jacqueline Reis Cunha Marinho – GERCZO/Leste
Joana D’arc Brasilina Fuchs – GERCZO/Barreiro
José Carlos Nascimento – LZOON
Kelly Palhares Bastos – GERCZO/Noroeste
Lara Saraiva – GERCZO/Venda Nova
Luciane Fátima Senra Soares Carneiro – GERCZO/Leste

Luciane Rodrigues Coutinho – GERCZO/Pampulha
Luiz Antônio Santa Cecília Simões – GERCZO/Centro Sul
Luiza Santos Neto – GERCZO/Norte
Marcelo Guimarães Soares – GERCZO/Leste
Marco Túlio de Oliveira – GERCZO/Barreiro
Maria Cristina Viana de Camargos – GERCZO/Oeste
Marilene Diniz Gonçalves Xisto – GERCZO/ Leste
Marília Dias de Paula – GERCZO/Nordeste
Marina Imaculada F. Caldeira – GERCZO/Barreiro
Marina Pinto Coelho Lameiras – GERCZO/Noroeste
Mírian Mundim da Mota Brandão – GERCZO/Nordeste
Mário Henrique de Marco Rocha – GERCZO/Barreiro
Mônica Guerra Maia – GERCZO/Noroeste
Renata Franco Viana Novaes – GERCZO/Oeste
Renato Martins Duarte – GERCZO/Nordeste
Roane Pena Viegas – GERCZO/Oeste
Ronaldo Assunção da Costa – GERCZO/Norte
Sérgio Leão Magalhães – GERCZO/Noroeste
Simone Aparecida Abreu – GERCZO/Norte
Terezinha Alice de Souza – GERCZO/Norte
Terezinha Maria Barbosa de Almeida – GERCZO/Nordeste
Valquiria Gontijo Parreira – GERCZO/Nordeste
Vivian Teixeira Fraiha – GERCZO/Pampulha
Waldersson Santana – GERCZO/Pampulha
Waldenia Martins de Oliveira Caldeira – GERCZO/Pampulha
Wellen Moreira Nascimento Simões – GERCZO/Norte

Revisão de texto
Maria da Consolação Magalhães Cunha – GECOZ/SMSA
Projeto gráfico e diagramação
Gerencia de Comunicação Social
Impressão
Gráfica Daliana Ltda
Fotos
Fernanda Carvalho de Menezes - GECOZ/SMSA
Cristiano Fernandes da Costa - GERCZO/PAMPULHA

Secretaria Municipal de Saúde - SMSA
Gerência de Vigilância em Saúde e Informação - GVSI
Gerência de Controle de Zoonoses - GECOZ
Ano 2009

agradecimento

A tarefa de organizar uma oficina de padronização do processo de trabalho não foi fácil, principalmente encontrar uma forma clara e objetiva de lidar com “educação em saúde”, assunto aparentemente simples, mas que requer sutileza no fazer. Para a equipe de controle de zoonoses da
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte (SMSA/PBH) que vive, como outros
profissionais de saúde, um processo de educar sem saber dimensionar os resultados, não estava
assegurado, nesta oficina, atingir o objetivo de tocar em pensamentos, inseguranças e frustrações
e refazer procedimentos.
Até que surgiu o nome de Marcelo Araújo Campos, médico epidemiologista, que se dispôs a refletir com o grupo, procurando associar as técnicas da educação às nossas diversas realidades, como
na prática da visita domiciliar, junto à comunidade, Unidades Básicas de Saúde e Distritos.
Ao Dr. Marcelo Campos, os nossos agradecimentos, por sua contribuição.

Apresentação

É com grande satisfação que a Gerência de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte apresenta aos seus profissionais o Manual Técnico Padronização das ações
para o controle vetorial da dengue desenvolvidas no município, produto da oficina realizada em
2007, resultado do esforço e dedicação dos técnicos, coordenadores e gerentes que compõe toda
a equipe.
Este trabalho tem como objetivo padronizar as açòes de campo realizadas no cotidiano, mas em
momento algum se propõe a limitar iniciativas adequadas às realidades locais.
A elaboraçào deste Manual vêm de encontro ao anseio desta Gerência, tendo em vista a dimensão
do trabalho - mais de 3.500.00 vistorias realizadas por ano - e a crescente necessidade de aprimorar, qualificar e orientar os profissionais do controle de zoonoses.
Portanto, esperamos que este material seja amplamente divulgado e utilizado, cumprindo assim
seu papel, colaborando de maneira importante na obtenção de resultados cada vez melhores na
prevenção da dengue no nosso município.

Silvana Tecles Brandão
Gerente de Controle de Zoonoses
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Histórico da Epidemia de Dengue em Belo Horizonte
A capital do estado de Minas Gerais foi inaugurada em 1897, oito anos após a Proclamação da República, quando, em oposição ao modelo monarquista, se consolidavam novos interesses políticos e
econômicos no País.
O antigo Arraial do Curral D'el Rey foi escolhido para abrigar a capital, que viria a ser a síntese
dos novos tempos, marcados pela ideia de modernidade e racionalidade. As formações de distritos
industriais e de cidades dormitório nos municípios
vizinhos iriam constituir posteriormente a Região
Metropolitana de Belo Horizonte e consolidar a especialização da capital no setor de serviços.1

reu uma epidemia pelo DEN-1 de grande magnitude, com cerca de 87 mil casos notificados, correspondendo a uma das maiores taxas de incidências
verificadas em cidade de grande porte no Brasil
– taxa anual de cerca de 4.100 casos por cem mil
habitantes. A epidemia foi explosiva, concentrou-se
nos meses de março e abril e diminuiu abruptamente em junho e julho, com poucos casos notificados.
Em setembro, entretanto, foi verificado aumento de
casos pelo DEN-2 e confirmados casos de dengue
hemorrágico, prevendo-se a ocorrência de nova epidemia da doença no verão de 1999. 3
De 1996 a 2008, a capital mineira registrou casos
de dengue em todos os anos conforme mostrado
no gráfico 1.

Belo Horizonte chegou ao século XXI com quase
2,4 milhões de habitantes, distribuídos em 331 quilômetros quadrados. Em mais de um século de história, a cidade é hoje uma das principais metrópoles
do país e sofre como as regiões densamente urbanizadas dos países tropicais, as mazelas das doenças
veiculadas por vetores artrópodes.
A dengue é a arbovirose de maior incidência no
mundo, sendo endêmica em todos os continentes,
exceto a Europa. Cerca de dois terços da população
mundial vive em áreas infestadas por mosquitos vetores dos vírus da dengue, especialmente o Aedes
aegypti.
A forma hemorrágica da doença surgiu nas
Américas em 1981, trinta anos depois de seu aparecimento na Ásia, e tem mostrado uma incidência
crescente. No Brasil, o primeiro registro de casos
de dengue ocorreu em 1920. Durante os 63 anos
seguintes, não foram relatados casos no país e o
Aedes aegypti foi erradicado do Brasil e de mais 17
países das Américas em 1950 e 1960. A reinfestação do país pelo vetor ocasionou grandes epidemias
em Boa Vista, Roraima, em 1981/1982, e no Estado
do Rio de Janeiro, em 1986, causadas pelo sorotipo
DEN -1.2
Os primeiros casos de dengue no município de
Belo Horizonte ocorreram em 1996. Em 1998, ocor-

casos

Fonte: pbh.gov.br

Gráfico 1 – Casos confirmados de dengue 1996 a 2008

ano

O crescimento da dengue foi favorecido pelo desenvolvimento desordenado da cidade, pela produção desenfreada de descartáveis que são dispostos
inadequadamente no meio ambiente e manutenção
de locais com acúmulo de água nos imóveis. A rapidez dos transportes aéreos e o transporte de materiais como pneus estabeleceram oportunidades para
os vírus e o vetor da dengue se movimentarem entre
os países.
A persistência da circulação é favorecida pela
elevada densidade das populações humanas, taxa
de nascimento e migração, que continuamente repõem o estoque de indivíduos susceptíveis, criando as oportunidades para perpetuação do ciclo de
transmissão do vírus.
Frente à complexidade desse ambiente antrópico,
torna-se essencial repensar a estratégia de controle da
doença. O mecanismo de produção da morbidade requer a adoção de políticas integradas entre diferentes
segmentos da comunidade. Deve-se ter em mente que
a dengue não é um problema específico da área da saúde, embora se expresse como demanda do setor.
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
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1 – NOÇÕES SOBRE A TRANSMISSÃO

1.2 – Transmissão

A transmissão se faz pela picada da fêmea do
mosquito Aedes aegypti, no ciclo ser humano - Aedes aegypti – ser humano.
Após a ingestão de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus depois de 8 a 12
dias (período de incubação extrínseca) e assim permanece durante toda sua vida.
No homem, o período entre a picada infectante
e o aparecimento de sintomas pode variar de 3 a
15 dias sendo, em média, de 5 a 6 dias (período de
incubação intrínseca).
A transmissão do ser humano para o mosquito
1.1 – Dengue
ocorre enquanto houver presença de infecção no
A dengue é uma doença febril aguda, que pode homem (período de viremia). Este período começa
ser de curso benigno ou grave, dependendo da for- um dia antes do aparecimento dos sintomas e vai
ma como se apresenta: infecção inaparente, dengue até o 6º dia da doença.
clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou
síndrome do choque da dengue (SDC). Atualmente 1.3 – Susceptibilidade
é a mais importante arbovirose que afeta o ser huA susceptibilidade do homem aos vírus da denmano e constitui sério problema de saúde pública no
gue é universal.
mundo.
O agente etiológico é um vírus RNA, arbovírus 1.4 – Imunidade
do gênero Flavivirus, pertencente à família FlaviviriA imunidade para um mesmo sorotipo (homólodae. São conhecidos quatro sorotipos: DEN-1, DEN2, DEN-3 e DEN-4, os quais já foram registrados em ga) é permanente, entretanto a imunidade cruzada
(heteróloga) existe temporariamente.
todos os continentes, com exceção da Europa.
A fonte de infecção e o reservatório vertebrado é 1.5 – O vetor - Aedes aegypti
o ser humano.
Nas Américas, os vetores são mosquitos do gênero
• Os adultos de Aedes aegypti vivem em média 30
Aedes. A espécie Aedes aegypti é a mais importante
a 35 dias;
na transmissão da doença e também pode ser trans• Só a fêmea é hematófaga e pica preferencialmenmissora da febre amarela urbana.4
te durante o dia;
• Pode produzir entre 300 e 400 ovos durante toda
a sua vida;
• Após o repasto sanguíneo em uma pessoa infectada, a fêmea pode transmitir o vírus após um período de 8 a 12 dias;
• A capacidade vetorial se mantém durante toda
sua vida;
• Os ovos são depositados pela fêmea, individualmente, nas paredes internas dos depósitos que servem de criadouros, próximos à superfície da água;
• Os ovos são capazes de resistir a longos períodos
de dessecação e podem permanecer viáveis por
mais de um ano. Quando colocados em contato
com a água podem eclodir;
d
• Existem estudos que relatam a transmissão tranFonte: GECOZ/SMSA
sovariana.
Antes de iniciar o detalhamento das ações de
controle de campo e a avaliação da efetividade das
mesmas é essencial que se tenha o conhecimento
da doença e seu vetor.
Este manual não tem por objetivo o detalhamento da biologia dos vetores e os aspectos clínicos
da doença; caso haja necessidade de informações
complementares, os interessados poderão consultar
os manuais do Ministério da Saúde - MS. Este texto
tem o propósito de apresentar e discutir as ações de
controle vetorial.
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2 – Organização das operações de
campo

Fonte: Prodabel

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), órgão
da administração direta da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (PBH), tem por missão institucional
estruturar a atenção à saúde no município, buscando cumprir os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS). Esses princípios constitucionais objetivam o
atendimento universal, a integralidade das ações, a
garantia de acesso e a equidade na atenção à população belo-horizontina.
Para permitir a efetivação de uma nova consciência sanitária que vem sendo implantada no país, baseada na reivindicação da saúde como direito social,
a SMSA-BH optou pela reorganização dos serviços
de saúde em base territorial, através da definição de
nove Distritos Sanitários.
Cada um dos nove Distritos Sanitários - que correspondem às Secretarias Regionais da Prefeitura
de Belo Horizonte - tem
definido um espaço geográfico,
populacional
e administrativo de sua
abrangência. Em média,
15 a 20 unidades ambulatoriais fazem parte de
um Distrito, constituído de
centros de saúde, unidades secundárias – como
as Unidades de Referência Secundária (URS),
antigo PAM, os Centros
de Referência em Saúde
Mental e Saúde do Tra-

balhador (CERSAM e CERSAT) – unidades de urgência/emergência, as Unidades de Pronto Atendimento
(UPA), além da unidade hospitalar pública (Hospital
Municipal Odilon Behrens) e rede contratada. Atualmente, a rede municipal de saúde de Belo Horizonte
conta com 145 Centros de Saúde, sete Unidades de
Pronto Atendimento, quatro Unidades de Referência
Secundária e mais de 40 hospitais conveniados1.
As atividades operacionais de campo da GECOZ
são desenvolvidas no âmbito das áreas de abrangência referente a uma unidade básica, que é subdividida
em zonas restritas, denominadas áreas de zoneamento, que correspondem à área de atuação e responsabilidade de um agente de combate a endemias I
(ACE I). Cada zona tem em média 1.000 imóveis. Isto
proporciona maior vínculo e identificação deste profissional com a comunidade na qual ele desenvolve
seu trabalho.
A descentralização das operações de campo implica na incorporação de novas atividades e serviços,
o que por sua vez, determina o desenvolvimento de
novos modelos de organização de processo de trabalho adequados a cada caso particular, preservando as diretrizes gerais do SUS.
Cada área de zoneamento é vinculada a um ACE
I ou um Agente Sanitário. Para um grupo de oito a
dez agentes haverá um ACE II ou um Encarregado,
que é responsável pela equipe, que por sua vez é
coordenado por um Técnico Superior de Saúde ou
um Coordenador de área, este assumirá mais áreas
de abrangência.
A seguir, para um melhor entendimento da estrutura desta Gerência, apresentamos o organograma
e as atribuições de cada membro que executa ações
no campo e/ou laboratório:

Secretaria Municipal de Saúde

Distrito Sanitário

Gerência de Vigilância em Saúde e Informação

Coordenação Técnica
de Imunização

Gerência de
Epidemiologia
e Informação

Gerência de
Epidemiologia, Informação e Regulação

Gerência de Controle
de Zoonoses

Gerência de
Vigilância
Sanitária

As Unidades Secundárias - Centro de Controle
de Zoonoses e Laboratório de Zoonoses, são ligados
administrativamente ao Distrito Sanitário e tecnicamente à Gerência de Controle de Zoonoses - SMSA.

Gerência de
Vigilância
Sanitária

Gerência de
Saúde do
Trabalhador

Gerência de Atenção
à Saúde

Gerência de Controle
de Zoonoses

Gerência de Gestão
do Trabalho

Técnico/Coordenador
Encarregado/Agente de Combate a Endemias II
Agente Sanitário/Agente de Combate a Endemias I

Fonte: GECOZ/SMSA
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2.1 – Atribuições segundo as categorias5
Técnico Superior de Saúde (Biólogos e Veterinários)
1. Conhecer as atividades dos programas de controle de zoonoses, conforme manuais e normas
técnicas do Ministério da Saúde;
2. Executar atividades técnicas e/ou científicas, individualmente ou em equipe, na área da saúde
pública, correspondentes a sua especialidade,
observada a respectiva regulamentação profissional e normas de segurança e higiene no trabalho;
3. Executar atividades de vigilância a saúde, zelar
pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica, sanitária e segurança do trabalho;
4. Participar do planejamento, elaboração, coordenação, execução e avaliação, dos programas,
estudos, pesquisas e outras atividades de saúde,
articulando-se com as diversas instituições e setores PBH e RMBH para a implementação das
ações integradas;
5. Executar, analisar e supervisionar estudos, projetos de pesquisa, de docência e/ou serviços nas
ações executadas pela PBH; acompanhar processos de fiscalização, executar análises laboratoriais para fins de diagnósticos;
6. Realizar consultorias/assessorias técnicas, nas
ações executadas pela PBH;
7. Emitir laudos e pareceres nas ações executadas
pela PBH;
8. Participar do planejamento, elaboração, execução e avaliação de programas de treinamento em
serviço e de capacitação de recursos humanos;
9. Realizar treinamentos técnicos da equipe em:
• Manejo de equipamentos de aspersão de inseticidas, montagem, desmontagem, manutenção
diária e periódica;
• correta manipulação e dosagem de adulticidas,
larvicidas e rodenticidas;
• técnicas de inspeção, localização de fontes de
abrigo, acesso, alimentação e água;
• colocação de iscas e armadilhas;
• uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI);
• manutenção e limpeza diária e periódica de EPIs;
• contenção animal;
• coleta de amostra biológica;
• atualização de procedimentos e normas técnicas.
10. Participar de reuniões, capacitações técnicas e
atualizações;
11. Participar do planejamento, elaboração, coordenação, execução e avaliação de ações de educa12
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ção em saúde e manejo ambiental junto à comunidade;
12. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o
efetivo atendimento às necessidades da população;
13. Saber executar qualquer atividade do ACE I e II/Encarregado e Agente Sanitário, quando necessário;
14. Conhecer e discutir com os coordenadores, ACE I
e II/Encarregado e Agentes Sanitários os aspectos
relacionados às atividades técnicas de controle de
zoonoses, segundo as solicitações;
15. Fazer reuniões com a equipe, sempre que necessário;
16. Organizar e redistribuir a equipe, dentro da programação existente, supervisionando o cumprimento do programa;
17. Acompanhar, avaliar, orientar e manter atualizados os registros de dados e os fluxos de informações verificando diariamente o preenchimento
dos formulários conforme a atividade;
18. Apoiar e orientar o ACE I e II/Encarregado e o
Agente Sanitário no controle ambiental em soluções que visem controle mecânico, físico e químico, assim como problemas diários;
19. Relatar e repassar à Gerência do Centro de
Saúde e/ou Gerência Regional de Controle de
Zoonoses(GERCZO) as infrações cometidas e as
penalidades sofridas pelo ACE I e II/Encarregado
e o Agente Sanitário, para fins de advertência;
20. Supervisionar e avaliar o trabalho do ACE I e II/
Encarregado e do Agente Sanitário em termos
de apresentação, abordagem ao morador, qualidade das orientações e informações prestadas,
bem como a qualidade do trabalho técnico operacional desenvolvido e sua produção e intervir
se necessário; registrar em formulário próprio (supervisões diretas e indiretas).
21. Servir de elo entre o ACE II/Encarregado, equipe
do Centro de Saúde e o gerente de Controle de
Zoonoses do Distrito Sanitário;
22. Saber ouvir, observar e orientar no momento
certo, criando clima de confiança com o ACE II/
Encarregado, evitando constrangimentos;
23. Realizar distribuição de EPIs e testá-los antes de
distribuí-los;
24. Verificar a limpeza e organização do ponto de
apoio (PA), armários, veículos e equipamentos;
25. Registrar, quando necessário, as ocorrências do
PA e das áreas de abrangência e verificar diariamente o livro de ocorrências;

26. Estar em constante contato com o ACE II/Encarregado para:
• vistorias conjuntas;
• planejamento estratégico;
• esclarecimento de dúvidas;
• avaliação das ações.
27. Preencher a agenda de atividades mesmo permanecendo no Distrito Sanitário;
28. Preencher periodicamente relatórios informando
as ações realizadas e encaminhá-los à gerência e
às outras instâncias superiores;
29. Prestar apoio às gerências da SMSA na elaboração e atualização periódica dos conteúdos do
Plano Municipal de Saúde-BH (PMS-BH) e de sua
programação anual, bem como no acompanhamento e da sua execução, nos diversos níveis assistenciais e de apoio6;
30. Prestar apoio às gerências da SMSA na coleta,
análise e alimentação de dados do Sistema de
Monitoramento do SUS/BH – MONITORASUS.
31. Prestar apoio às Gerências da SMSA nas avaliações periódicas do PMS-BH.

Técnico Superior de Saúde (Farmacêutico - Bioquímico)
1. Programar, orientar, executar e supervisionar
atividades laboratoriais de vigilância sanitária e
epidemiológica;
2. Programar, orientar, executar, supervisionar e
responder tecnicamente pelo desempenho das
atividades laboratoriais nas áreas de análises
clínicas bromatológicas, toxicológicas, na produção e realização de controle de qualidade de
insumos de caráter biológico, físico, químico e
outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e
atestados de acordo com as normas;
3. Organizar e supervisionar o processo produtivo,
distribuindo tarefas à equipe auxiliar, orientando
a correta utilização e manipulação de materiais,
instrumentos, de acordo com normas de higiene
e segurança para garantir a qualidade do produto fabricado;
4. Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiólogica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e envio de
amostras, para análise laboratorial;
5. Participar na provisão, previsão e controle de materiais e equipamentos, opinando tecnicamente
na aquisição e prestando assessoria na elaboração de projetos de construção e montagem de
áreas específicas, para operacionalização de processos;

6. Programar, orientar e supervisionar as atividades
referentes à vigilância sanitária, aplicando a legislação vigente; assessorar e responder tecnicamente pelo armazenamento e distribuição de
produtos farmacêuticos de qualquer natureza;
7. Participar de equipe multiprofissional no planejamento, elaboração e controle de programas;
8. Realizar supervisão, capacitação e treinamento
de recursos humanos, necessários à área de atuação, visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços prestados;
9. Executar outras tarefas correlatas com o cargo.

Coordenador de Serviço de Controle de Zoonoses
1. Conhecer as atividades dos programas de controle
de zoonoses conforme manuais e normas técnicas;
2. Executar atividades de vigilância a saúde, zelar
pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica, sanitária e segurança do trabalho;
3. Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação dos programas de atividades
de saúde, articulando-se com as diversas instituições e setores da PBH e RMBH para a implementação das ações integradas;
4. Participar do planejamento, elaboração, coordenação, execução e avaliação de programas de
treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos;
5. Participar do planejamento, elaboração, coordenação, execução e avaliação, de ações de educação em saúde e manejo ambiental junto à comunidade;
6. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o
efetivo atendimento às necessidades da população;
7. Saber executar qualquer atividade do ACE I e II/Encarregado e Agente Sanitário, quando necessário;
8. Conhecer e discutir com os técnicos e/ou agentes os aspectos relacionados às atividades de
controle de zoonoses, segundo as solicitações;
9. Fazer reuniões com a equipe, sempre que necessário;
10. Organizar e distribuir a equipe, dentro da programação existente, supervisionando o cumprimento do programa;
11. Acompanhar, avaliar, orientar e manter atualizados os registros de dados e os fluxos de informações verificando diariamente o preenchimento
dos formulários conforme a atividade;
12. Apoiar e orientar o ACE I e II/Encarregado e o
Agente Sanitário no controle ambiental em soluPrefeitura Municipal de Belo Horizonte
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ções que visem controle mecânico, físico e químico, assim como problemas diários;
13. Relatar e repassar à gerência do Centro de Saúde
e/ou GERCZO as infrações cometidas e as penalidades sofridas pelo ACE I e II/Encarregado e o
Agente Sanitário, para fins de advertência;
14. Supervisionar e avaliar o trabalho do ACE I e II/
Encarregado e do Agente Sanitário em termos
de apresentação, abordagem ao morador, qualidade das orientações e informações prestadas,
bem como a qualidade do trabalho técnico operacional desenvolvido e sua produção e intervir
se necessário; registrar em formulário próprio
(supervisões diretas e indiretas).
15. Servir de elo entre o ACE II/Encarregado, equipe
do Centro de Saúde e o gerente de Controle de
Zoonoses do Distrito Sanitário;
16. Saber ouvir, observar e orientar no momento
certo, criando clima de confiança com o ACE II/
Encarregado, evitando constrangimentos;
17. Realizar treinamentos técnicos da equipe em:
• manejo de equipamentos de aspersão de inseticidas, montagem, desmontagem, manutenção
diária e periódica;
• correta manipulação e dosagem de adulticidas,
larvicidas e rodenticidas;
• técnicas de inspeção, localização de fontes de
abrigo, acesso, alimentação e água de animais
sinantrópicos;
• colocação de iscas e armadilhas;
• uso de EPI;
• manutenção e limpeza diária e periódica do EPI;
• contenção animal;
• coleta de amostra biológica;
• atualização de procedimentos e normas técnicas.
18. Participar de reuniões, capacitações técnicas e
atualizações;
19. Realizar distribuição de EPI e testá-los antes de distribuí-los;
20. Verificar a limpeza e organização do PA, armários, veículos e equipamentos;
21. Registrar quando necessário as ocorrências do
PA e das áreas de abrangência e verificar diariamente o livro de ocorrências;
22. Estar em constante contato com o ACE II/Encarregado para:
• vistorias conjuntas;
• planejamento estratégico;
• esclarecimento de dúvidas;
• avaliação das ações.
14
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23. Preencher a agenda de atividades mesmo que
permaneça no Distrito Sanitário;
24. Preencher periodicamente relatórios informando
as ações realizadas e encaminhá-los à gerência e
às outras instâncias superiores.

Agente de Combate a Endemias ii e Encarregado de
Serviço de Controle de Zoonoses
1. Conhecer as atividades dos programas de controle de zoonoses conforme manuais e normas
técnicas;
2. Realizar todas as atividades do ACE I e Agente Sanitário, quando necessário;
3. Executar atividades de vigilância a saúde, zelar
pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica, sanitária e segurança do trabalho;
4. Participar de reuniões, capacitações técnicas e
treinamentos;
5. Realizar reuniões, treinamentos práticos e teóricos, dentro de sua capacidade técnica;
6. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o
efetivo atendimento às necessidades da população;
7. Participar do planejamento, elaboração, coordenação, execução e avaliação de ações de educação em saúde e manejo ambiental junto à comunidade;
8. Incentivar sua equipe a participar de treinamentos;
9. Participar do planejamento, fechamento e
avaliação das atividades com técnicos/coordenadores e equipe;
10. Acompanhar o desenvolvimento das equipes de
campo;
11. Supervisionar e avaliar o trabalho do ACE I e
Agente Sanitário em termos de apresentação,
abordagem ao morador, qualidade das orientações e informações prestadas, bem como a qualidade do trabalho operacional, sua produção
e intervir se necessário; registrar em formulário
próprio (supervisões diretas e indiretas).
12. Conhecer e discutir com a equipe os aspectos referentes aos diversos atendimentos do serviço;
13. Conhecer, organizar e distribuir sua equipe, seguindo a programação, acompanhando o cumprimento dos itinerários, verificando o estado dos
materiais e equipamentos. Manter o itinerário
atualizado, em local visível, comunicando ao coordenador e/ou técnico as possíveis alterações;

14. Acompanhar, avaliar, orientar e manter atualizados os registros de dados e os fluxos de informações verificando diariamente o preenchimento
dos formulários conforme a atividade.
15. Entregar, nas datas pré-determinadas pelo técnico e/ou coordenador, os documentos formais do
serviço (folhas de ponto, boletins de atividades
e relatórios);
16. Seguir as orientações do técnico e/ou coordenador, consultando-os em casos de dúvida;
17. Avaliar sua equipe, observando o procedimento correto para execução de cada atividade, o
manejo correto do equipamento de trabalho (incluindo o EPI), sua conservação e a dosagem dos
insumos utilizados. Acompanhar o registro nos
formulários conforme a atividade;
18. Solicitar por escrito, ao técnico e/ou coordenador, a necessidade de materiais e insumos (EPI,
formulários, equipamentos, etc.) conforme fluxo
do Distrito Sanitário;
19. Manter-se apresentável, ser pontual e assíduo,
sendo exemplo para sua equipe;
20. Verificar e cobrar de sua equipe quando necessário, a limpeza e organização do PA, armários,
bolsas, uniformes e equipamentos, responsabilizando-os pelos mesmos;
21. Dar apoio ao ACE I e Agente Sanitário na busca
de soluções para atividades que exigem controle
mecânico, físico e/ou químico, assim como prestar a eles qualquer ajuda nos problemas diários;
22. Relatar falhas de funcionário de sua equipe, se
necessário, e repassar para o técnico e/ou coordenador;
23. Servir de elo entre os ACE I e Agentes Sanitários,
técnicos e/ou coordenadores de área e equipe do
Centro de Saúde;
24. Saber ouvir, observar e orientar no momento
certo, criando clima de confiança na equipe, evitando constrangimento;
25. Registrar quando necessário as ocorrências do
PA e das áreas de abrangência e verificar diariamente o livro de ocorrências;
26. Manter atualizada a pasta da área de abrangência, em local acessível composta da caracterização da área, mapas e croquis, relação de endereços dos pontos estratégicos e registro de visita
quinzenal, relação de ovitrampas, boletins de
supervisão, outros;
27. Em caso de arrombamentos, furtos e/ou roubos

de materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, comunicar à chefia imediata e registrar
ocorrência policial;
28. Confeccionar e/ou manter atualizado as informações necessárias para os mapas e croquis de
sua responsabilidade.

Agente de Combate a Endemias i e Agente Sanitário
1. Conhecer as atividades dos programas de controle de zoonoses conforme manuais e normas
técnicas;
2. Executar atividades de vigilância a saúde, zelar
pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica, sanitária e segurança do trabalho,
em especial no trabalho com produtos químicos;
3. Executar trabalho de pesquisa de vetores envolvidos
na transmissão de doenças conforme normas técnicas;
4. Participar dos treinamentos que lhe são administrados e esclarecer suas dúvidas;
5. Realizar ações de educação em saúde e manejo
ambiental;
6. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o
efetivo atendimento às necessidades da população;
7. Manusear e operar corretamente os equipamentos para aplicação de adulticidas, larvicidas e rodenticidas, que estiverem a seu encargo, obedecendo as normas técnicas;
8. Remover, eliminar ou tratar os recipientes com
foco ou potenciais focos para reprodução de
vetores envolvidos na transmissão de doenças,
conforme normas técnicas;
9. Aplicar produtos químicos para o controle e/ou
combate a animais nocivos à saúde individual e
coletiva, observando as normas técnicas vigentes;
10. Instalar e monitorar armadilhas, coletar e encaminhar exemplares de vetores capturados em
habitat natural e/ou em armadilhas;
11. Realizar a manutenção, limpeza, guarda, alimentação e auxiliar na eutanásia de animais capturados e/ou mantidos em observação; auxiliar na
observação de animais agressores (cães e gatos);
12. Vacinar animais conforme normalização da Secretaria Municipal de Saúde;
13. Realizar contenção e coleta de sangue de cães
em papel filtro e venosa; no caso de coleta venosa, sob supervisão do técnico responsável (biólogo e/ou veterinário);
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14. Realizar a captura de pequenos, médios e grandes animais em vias e logradouros públicos;
15. Realizar recolhimento domiciliar de cães com
diagnóstico laboratorial confirmado de leishmaniose visceral;
16. Realizar remoção de animais no domicílio, quando houver justificativa técnica para tal procedimento com autorização do proprietário;
17. Confeccionar croquis, mantendo-os atualizados,
assim como os mapas;
18. Verificar diariamente os equipamentos e a condição dos produtos (categoria, prazo de validade,
condição de uso e armazenamento) necessários
para a realização das atividades;
19. Preencher com letra legível os formulários de registros das atividades de campo, repassando-os
diariamente para o ACE II/Encarregado, técnico
e/ou coordenador;
20. Seguir sempre as orientações do ACE II/Encarregado, técnico e/ou coordenador, dirigindo-se a
ele quando houver qualquer tipo de dúvida;
21. Manter-se apresentável, estar sempre com uniforme limpo, assim como a bolsa e material de
trabalho;
22. Estar pronto e uniformizado no horário estabelecido para as atividades do dia, evitando imprevistos que possam causar atrasos;
23. Realizar cada serviço como momento único e
singular, evitando retornos e reclamações desnecessárias;
24. Abordar o morador de forma cortês, identificando-se com crachá, que deverá ser portado sempre em local visível;
25. Solicitar o acompanhamento do morador para a
vistoria do local, antes de iniciar o serviço;
26. Dar oportunidade aos moradores para perguntas e
solicitações de esclarecimentos, considerando importante toda a forma de expressão e opinião;
27. Orientar a população de forma clara e precisa, utilizando linguagem acessível, para adoção de medidas preventivas, considerando o conhecimento
dos agravos de zoonoses, atitudes e práticas da
população;
28. Utilizar corretamente o EPI e o uniforme de acordo com as normas de segurança do trabalho;
29. Manter o EPI devidamente conservado e higienizado, zelar pela guarda e conservação de equipamentos, materiais sob sua responsabilidade e
veículos;
30. Manter os equipamentos de trabalho, como fer16
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ramentas, pulverizadores, devidamente limpos
e lubrificados dentro das regras de manutenção
(montagem, desmontagem);
31. Verificar e/ou testar os equipamentos sob sua
responsabilidade antes de sair para o campo;
32. Manter devidamente limpos e organizado o PA, armários, veículos e equipamentos;
33. Proceder a guarda e a conservação de rodenticidas, larvicidas e adulticidas, de acordo com as
normas técnicas vigentes, visando a sua conservação e uso;
34. Avisar imediatamente ao ACE II e/ou encarregado quando houver atraso na programação;
35. Registrar quando necessário as ocorrências do
PA e das áreas de abrangência;
36. Confeccionar e/ou manter atualizado as informações necessárias para os mapas e croquis de
sua responsabilidade.

Técnico de Laboratório
1. Identificar vetores, larvas e contagem de ovos de
interesse da saúde pública; preparar e
executar exames sorológicos de material originado de
coleta de animais;
2. Preparar e executar exames sorológicos de material originado de coleta em seres humanos;
3. Executar as análises laboratoriais sob supervisão
de técnico de nível superior;
4. Acompanhar e supervisionar o trabalho dos auxiliares de laboratório;
5. Preparar reagentes e soluções utilizadas no serviço de rotina no laboratório;
6. Proceder leitura de lâminas para conclusão diagnóstica;
7. Submeter-se a treinamento específico;
8. Documentar análises realizadas registrando e arquivando cópias de laudos e seus protocolos;
9. Participar das reuniões técnico-administrativas
promovidas pela chefia imediata e mediata, bem
como de reuniões, práticas educativas junto à
comunidade e outros eventos;
10. Operar e manter equipamentos e aparelhos utilizados em laboratórios.

Auxíliar de Laboratório
1. Auxiliar na identificação de larvas e contagem
de ovos sob supervisão técnica;

2. Preparar o material originado de coleta em animais para execução de exames sorológicos;
3. Receber, conferir, organizar e preparar material
biológico para lavar e esterilizar material de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando
o processo existente na Unidade;
4. Submeter-se a treinamentos específicos;
5. Documentar análises realizadas registrando e arquivando cópias de laudos e seus protocolos;
6. Executar outras tarefas correlatas;
7. Participar de reuniões técnicoadministrativas
promovidas pelas chefias imediata e mediata,
bem como de reuniões, práticas educativas junto à comunidade e outros eventos;
8. Limpeza e manutenção do biotério.

2.2 – Reconhecimento Geográfico - RG
Os espaços urbanos são cada vez mais importantes na medida em que a maior parte da população
vive nas cidades. O processo de migração do campo
para a cidade, que se iniciou na Europa durante a
Revolução Industrial, ocorreu no Brasil num período
muito recente. Até a década de 1940, a maior parte
da população brasileira, vivia em áreas rurais e ocupada com atividades agrícolas. Atualmente, cerca
de 80% da população vive em cidades.
O uso do geoprocessamento na área de saúde tem história recente, principalmente no Brasil.
As suas primeiras aplicações datam da década de
1950, utilizando-se computadores de grande porte
para o planejamento urbano e posteriormente para
análise ambiental. A digitação sistemática de dados
e a oferta de programas de fácil manipulação e de
equipamentos de baixo custo e alta capacidade de
memória, possibilitaram a difusão do geoprocessamento no final da década de 1980 e início dos
anos 1990. Essa difusão envolveu a área de saúde
ampliando o número de usuários desses sistemas
para mapeamento digital, organização de dados
espaciais, produção de mapas temáticos, gerenciamento, avaliação e planejamento, de acordo com a
demanda específica e a realidade local7.
A partir de 1991, a GECOZ tornou-se co-responsável pelo controle da dengue e da leishmaniose no
município (atribuição até 1990 da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MS), além das atividades de
controle de roedores, controle da raiva, acidentes
escorpiônicos e outros. As epidemias de dengue e
leishmaniose visceral no município requereram um

aumento da capacidade instalada e de recursos humanos capazes de fazer frente ao desafio de reduzir
o impacto dessas doenças, produzindo um volume
de ações em níveis cada vez mais crescentes e consequente necessidade de monitorar seus resultados.
A GECOZ deu um grande salto quando implantou seu próprio sistema de informação: SCZOO, em
1998. A construção de um sistema informatizado
atendeu a uma demanda operacional, que necessitava de informações mais ágeis e confiáveis, requisitos indispensáveis na avaliação e planejamento
das ações necessárias para redução do impacto das
zoonoses (módulos ativos - dengue, leishmaniose)
nos problemas de saúde do município8.
A padronização dos métodos de trabalho, com
consequente agilidade operacional e consistência
dos dados coletados, viabilizou a homogeneidade
na visualização de toda a rede municipal integrante da GECOZ. Os dados codificados de quarteirões,
áreas de abrangência e Distritos, permitem que se
faça o georreferenciamento, com utilização de bases geográficas processadas pela PRODABEL, possibilitando a análise espacial das ações e dos indicadores epidemiológicos e operacionais, instrumentos
balizadores para tomadas de decisões.
Os profissionais da GECOZ acompanham constantemente as mudanças no campo. Estes procedimentos são fundamentais na atualização dos dados
de mapas e croquis para que sejam georreferenciados pela PRODABEL.
O trabalho com croquis e mapas, possibilita maior
rapidez e segurança para:
• planejar ações de bloqueio de transmissão, mutirões de limpeza, ações comunitárias, panfletagens e orientação aos profissionais;
• avaliar impacto e cobertura das ações executadas nas áreas;
• avaliar tipos de imóveis existentes para direcionar ações;
• planejar necessidade de insumos e materiais de
campo;
• avaliar risco de áreas, tipo de aglomerados, áreas verdes, etc.;
• dimensionar as necessidades de saúde para alocação adequada dos recursos;
• classificar áreas de vulnerabilidade à saúde através da definição e priorização de regiões, consideradas de maior ou menor risco para adoecer
e/ou morrer;
• elaborar roteiro das áreas de zoneamento dos
ACE I e Agentes Sanitários em conjunto com
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áreas de Equipes de Saúde da Família (ESF);
• localizar o funcionário no campo caso haja necessidade;
• supervisionar;
• realizar cálculo de amostras;
• realizar o georreferenciamento dos dados utilizando a base geográfica de Belo Horizonte, identificando os endereços pelo código de logradouro
com 6 dígitos e o número do imóvel com 5 dígitos
ou o código de quadras do cadastro técnico municipal.

2.2.1 – Passos para elaboração do RG10,11 e 12
• Avaliar a via de acesso como referência;
• Iniciar a confecção do croqui da localidade em
papel;
• Desenhar os quarteirões, imóveis, acidentes geográficos e pontos referenciais encontrados, tais
como: caminhos, lagoas, rios, córregos, igrejas,
escolas, postos de saúde, correios, delegacia policial, aeroportos e outros, tendo sempre como
ponto de referência a direção da via de acesso
principal, ou seja, a via escolhida como referencial da localidade.

Fonte: Manual de Reconhecimento Geográfico de Palmas

Ferramentas para mapeamento e análise de dados
georreferenciados:
Hoje existem aplicativos cada vez mais amigáveis,
com funções adequadas às questões da saúde e de custo acessível, que podem sem utilizados pela GECOZ.
Muitos destes sistemas são disponibilizados gratuitamente na internet e devem ser explorados para melhoria da qualidade das avaliações dos dados gerados9.

TabWin

GeoDA

TerraView

R

2.2.2 – Classificação do Quarteirão
O quarteirão é a representação de determinado
número de imóveis limitados por ruas, avenidas,
caminhos, rios, córregos, estradas, linhas férreas, e
outras, totalmente circundadas ou não.
Ao iniciar a visita em um quarteirão, o agente
deverá seguir sempre pela direita mudando apenas
quando concluí-lo.
Os quarteirões se classificam em:
Regular: é aquele que pode ser circundado totalmente, ou seja, partindo-se de um ponto, retornase ao mesmo.

CrimeStat

Os programas Tabwin, TerraView e R são muito
usados para fazer o geoprocessamento e análises
estatísticas e podem ser acessados gratuitamente
pelo site: www.datasus.gov.br.

Fonte: Manual de Reconhecimento Geográfico de Palmas
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Irregular: é aquele que não pode ser circundado
totalmente.

Fonte: Manual de Reconhecimento Geográfico de Palmas

2.2.3 – Marcação do Quarteirão
Para marcação e orientação dos quarteirões são
usados algarismos e sinais convencionais indicativos
nas suas esquinas, os quais terão cinco centímetros
de comprimento, e serão marcados com lápis de
cera das cores azul ou preto.
Exemplos:
3 •: indica o início do quarteirão de número 3;
13: indica continuação do quarteirão de número 13;
•146: indica o final do quarteirão de número
146 (usar somente para quarteirões irregulares);
•5•: indica quarteirão constituído por um só imóvel.

2.2.4 – Numeração dos Quarteirões
Os números e sinais convencionais serão marcados
à altura do braço estendido em local adequado, para
que fiquem visíveis a todo pessoal de campo, colocados logo após dobrar cada esquina do quarteirão.

2.3 – Tipos de Imóveis
Imóvel é a unidade básica do serviço antivetorial,
caracterizado devidamente por ter ou não edificação de acesso exclusivo e utilizado para residência,
comércio e outros fins.
A numeração oficial deverá sempre ser respeitada
e em imóveis sem número o agente deverá registrar
o número do imóvel anterior mais traço e um número
sequencial. Ex.: imóvel sem número ao lado do nº 78:
colocar 78-1.

2.3.1 – PC e PR (Prédio Comercial e Prédio Residencial)
Utilizar a marcação PC e PR para caracterizar os
prédios residenciais e comerciais. A especificação do
tipo de imóvel seguirá o mesmo padrão do Tratamento Focal.
A marcação deverá ser feita da seguinte maneira
no boletim de campo:
• Colocar um P no campo residência se for Prédio
Residencial;
• Colocar um P no campo comércio para Prédio
Comercial;
• Em prédios Mistos: marcar o tipo que prevalece;
• Em imóveis fechados inserir P• (pontinho) para
referencia da digitação.
Padronização definida pelo grupo técnico operacional da GECOZ/SMSA em
2007.

2.4 – Quarteirões concluídos e não concluídos
Marcar * (asterisco) somente nos quarteirões que
não foram concluídos. Nos casos de quarteirões
concluídos, colocar no final do boletim de campo o
seu número (do quarteirão). Manter atualizado, no
SCZOO, a conclusão de todos os quarteirões trabalhados.

2.5 – Vistorias em imóveis verticais
Fonte: Manual de Reconhecimento Geográfico de Palmas

Fonte: Manual de Reconhecimento Geográfico de Palmas

• Prédios com até dois andares deverão ser tratados como imóveis horizontais, ou seja, deverão ser vistoriados em sua área total. Exemplo:
residência em cima e comércio no térreo, com
porta para a rua: vistoriar todos os comércios e
a residência, considerando cada um como um
imóvel:
• RG: Prédio = 01 imóvel;
• Cada comércio = 01 imóvel;
• Prédio residencial e/ou comercial com três ou
mais andares e (contando nível da rua) e com
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apenas uma portaria (vistoriar somente a área
externa comum) – colocar PC ou PR;
• Galerias e shopping centers com mais de dois
andares vistoriar área comum.
Padronização definida pelo grupo técnico operacional da GECOZ/SMSA em
2007.

OBS: Quando se tratar de uma residência,
independente do número de andares, vistoriar tudo e o RG será 01 imóvel (residência).

2.6 – Atualização de mapas e croquis
Os croquis e mapas devem ser permanentemente
atualizados durante as atividades de todos os programas.
Esta atualização é tarefa de todos os agentes que
estiverem desenvolvendo atividades na área, registrando as alterações encontradas no traçado viário
de ruas, quarteirões e imóveis.

2.7 – Ficha de visita domiciliar (anexo I)
Tem por finalidade registrar a visita e a atividade realizada por todos os profissionais de zoonoses
com registro de data, hora de conclusão, atividade
realizada e identificação do profissional.
A ficha de visita deverá ser colocada no lado interno
da porta do banheiro ou da cozinha, e permitirá um
melhor acompanhamento das ações neste imóvel.

2.8 – Formulário padronizado de RG (anexo II)
Formulário elaborado para padronizar as informações de todo o município, sendo esta atividade realizada em todo 3º tratamento focal, simultaneamente.

3 – atividades de controle da dengue
Não existem medidas de controle específicas direcionadas ao homem, uma vez que não há nenhuma
vacina ou droga antiviral. A notificação dos casos
suspeitos, a investigação do local provável de infecção e a busca ativa de casos são elementos fundamentais.
O controle do Aedes aegypti passou a ser realizado pelo município de Belo Horizonte em 1991, com
rotinas de pesquisa larvária, controle focal e vigilân20 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

cia de PE. Nos anos de 1993 a 1995, as pesquisas
larvárias não foram realizadas devido à insuficiência
de pessoal de campo e à necessidade de conter um
surto de Leishmaniose Visceral na cidade, mas manteve-se a vigilância de pontos estratégicos.
Em 1996 e 1997 foram realizadas, em cada ano,
duas pesquisas larvárias – uma por semestre. Esses
levantamentos eram realizados com amostra de 6,6
%. Entretanto, por motivos operacionais, o tempo
de realização era de aproximadamente dois meses,
o que trazia como consequência erros de avaliação,
uma vez que as áreas pesquisadas no início poderiam, ao longo de dois meses, apresentar mudanças
no perfil da infestação vetorial.
Em 1998, Belo Horizonte vivenciou sua maior
epidemia com mais de 86.000 casos confirmados da
doença e com os maiores índices prediais. A implantação do PEAa no município, fortaleceu as ações de
combate ao vetor, com significativo aumento dos
recursos. Com o incremento do recurso humano
tornou-se possível realizar três pesquisas e quatro
tratamentos ao ano, dando inicio a um maior controle e a uma melhor avaliação dos dados.
A implantação da identificação larvária no LZOON
em 1997 e a construção de um sistema de informação em rede favoreceram a agilidade na obtenção
dos resultados das pesquisas, facilitando o acompanhamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos.
Foram realizadas em 1999, três pesquisas e cinco
tratamentos focais com variações importantes dos
índices de infestação. Nos anos seguintes foram
mantidos os cinco tratamentos e as pesquisas variaram de três a quatro por ano.
Em 2002 o MS institui o PNCD em substituição
ao PEAa, incorporando novas diretrizes e novos
componentes ao programa. Em outubro de 2006
a pesquisa larvária passa a ser executada com nova
metodologia: levantamento rápido de índices de infestação por Aedes aegypti (LIRAa).

3.1 – Pesquisa entomológica
3.1.1 – Levantamento de índice rápido de infestação
por Aedes aegypti (LIRAa)13
Realizado anualmente nos meses de janeiro, março e outubro tem como objetivo permitir o diagnóstico rápido da situação entomológica para auxiliar
no direcionamento das ações de controle vetorial e
de educação em saúde.
Em agosto de 2007, a SMSA realizou um LIRAa
piloto no Distrito Sanitário Oeste com algumas
adaptações ao manual original do MS. Tais alterações contemplaram as características do município
e foram utilizadas por todos os Distritos Sanitários
a partir de outubro de 2007, em conformidade
ao acordado com a Secretaria de Estado da Saúde
(SES-MG) e o MS.
Metodologia adaptada:
• Divisão do município em 74 estratos em áreas
contínuas e contíguas com um número total entre 8,1 a 12 mil imóveis;
• Vistoria de todos os quarteirões, exceto os quarteirões que são pontos estratégicos;
• Amostra de 5% dos imóveis do município, sendo vistoriado 1 imóvel a cada 20, não vistoriando nem contando os PEs;
• Coleta de amostras (larvas e pupas) de todos os
recipientes encontrados (máximo de 10 exemplares de larvas e/ou pupas por tubito);
Exemplo: Encontrando, no mesmo imóvel,
seis pneus coletar larvas de cada um em seis tubitos
diferentes.
• Inserção de um novo campo no SCZOO para entrada da informação dos imóveis fechados que
passaram a ser registrados no boletim;
• Manutenção da utilização dos boletins de campo do município;
• O quantitativo de imóveis programados contempla uma perda de 15% de imóveis pendentes. A metodologia não contempla resgate de
imóveis;
• Contagem de imóveis fica restrita ao quarteirão.
O LIRAa permite determinar com rapidez e precisão os seguintes índices:

Índice de Infestação Predial: é a relação expressa em
porcentagem entre o número de imóveis positivos e
o número de imóveis pesquisados
IIP = imóveis positivos x 100%
					
imóveis pesquisados
Índice de Breteau: é a relação entre número de recipientes positivos e o número de imóveis pesquisados corrigidos de forma que o resultado seja expresso para 100 imóveis (densidade vetorial).
IB= Recipientes positivos x 100
					
imóveis pesquisados
Índice de Recipiente: é a relação em porcentagem entre
o número do tipo de recipientes positivos e o número
de recipientes positivos pesquisados (qualitativo).

IR= Recipientes positivos “X” x 100%
					
Total de recipientes positivos

Importância dos indicadores vetoriais:
• São instrumentos de avaliação das medidas de
controle;
• Apresentam valores e dados referentes aos tipos
de recipientes;
• Permitem redirecionar e/ou intensificar medidas
de controle;
• Permitem alterar estratégias de controle adotadas.

3.1.2 – Pontos Estratégicos
Conceito:
• São considerados PE os imóveis com grande
concentração de depósitos preferenciais para
desova do Aedes aegypti.14
• São imóveis com grande probabilidade de infestação por Aedes aegypti, seja devido à presença
de grandes quantidades de recipientes ou ainda
por serem possíveis portas de entrada de mosquitos oriundos de outras localidades.15
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Padronização de Ações para Pontos Estratégicos – PE
1. Em áreas infestadas o controle do mosquito
nos PEs deve ser priorizado;
2. A vigilância do PE deve ser realizada quinzenalmente, com coleta e encaminhamento das
amostras de larvas sempre que encontradas;
3. Nas visitas aos PEs, o agente deverá realizar trabalhos educativos, controle mecânico, controle
químico e coleta de larvas;
4. O cadastro de PEs deve ser atualizado contando
com a colaboração das equipes de campo que
poderão identificar novos PEs, cuja classificação
será definida pelo técnico ou coordenador. Estes devem mapear as mudanças de localização
dos PEs entre áreas ou identificar a exclusão
de um imóvel da lista de PE. Em casos de alterações na lista a GECOZ deve ser comunicada
para a atualização do banco de dados;
5. O PE deve ser cadastrado em planilha própria
que possibilita o acompanhamento do consumo de larvicida, adulticida, focos encontrados
e a avaliação junto ao SCZOO. Estas devem ser
atualizadas a cada ciclo de tratamento focal
(anexo III);
6. O ACE I e o Agente Sanitário, responsável pela
visita, deverá orientar o proprietário ou responsável para melhorias do ambiente e, se necessário, cientificar (anexo IV);
7. Quando necessário, promover ações intersetoriais;
8. O ACE II/Encarregado deverá elaborar um cronograma de visitas, observando feriados. O mesmo
deverá ser afixado no PA em local visível;
9. Em PEs de grande porte, com grande quantidade de depósitos de difícil acesso, recomenda-se
o uso de nebulizador portátil motorizado;
10. Toda vistoria em PE deve ser registrada em dois
boletins (tratamento focal e pesquisa larvária)
mesmo que não sejam encontradas larvas ou
utilizado larvicida. Estes dados serão digitados
nos módulos específicos para PE no SCZOO
(Anexos V e VI);
11. Todos os boletins gerados nas visitas a PE deverão ser identificados “PE quinzenal” para que
sejam digitados em seu banco específico, prioritariamente;
12. O PE não será visitado durante o tratamento
focal, uma vez que sua inspeção é feita quinzenalmente.
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OBS: As equipes de campo devem trabalhar com o objetivo de eliminar as condições que caracterizam o imóvel como PE,
utilizando para isto recursos como:
• cientificação;
• educação em saúde;
• acompanhamento junto à Vigilância Sanitária e Fiscalização Urbana;
• ações intersetoriais (Saúde Mental, Gerência Regional de Limpeza Urbana GERLU, Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Gerência
Distrital de Epidemiologia, Informação e
Regulação - GEREPI, Gerência Regional
de Educação - GERED, outros).

3.1.3 – Pesquisa Vetorial Especial - PVE
A Pesquisa Vetorial Especial consiste na execução
de pesquisa eventual de Aedes aegypti em função de
denúncia de sua presença ou quando houver interesse
de alguma pesquisa entomológica diferenciada.
Ex: casos suspeitos, confirmados de dengue, raios
positivos de ovitrampa, solicitações (denúncia), monitoramentos e outros.
OBS: Os boletins de Pesquisa Larvária
devem conter a especificação PVE e no
canto superior o motivo pelo qual a pesquisa foi realizada, para que os dados do
boletim possam ser corretamente digitados
no sistema de informação. Este registro
será digitado no campo “Motivado por”
do SCZOO.
Ex: PVE: “Motivado Por”: caso suspeito/
confirmado.
Opções de “motivado por” no sistema:
1. Outros;
2. Caso suspeito e/ou confirmado;
3. Raio de ovitrampa positiva;
4. Mutirões de limpeza;
5. Denúncia;
6. Educação em saúde;
7. Raio de PE;
8. Imóvel especial;
9. Tampa de caixa d’água ausente ou quebrada;
10. Ovitrampa (larva dentro de armadilha);
11. LIRAa;
12. Notificação casa fechada.

3.1.4 – Ovitrampa

3.2 – Tratamento focal

As ovitrampas são armadilhas de ovoposição,
estrategicamente instaladas, com o objetivo de
atrair as fêmeas do Aedes aegypti para a postura
dos ovos.
São instaladas em raios de 200m. A distância
preconizada entre as armadilhas é de aproximadamente 400m.
A partir de 2001, Belo Horizonte utilizou esta
ferramenta complementar ao levantamento de índice larvário. Inicialmente as ovitrampas foram instaladas em algumas áreas piloto para padronizar a
ação. Em agosto de 2002, todos os Distritos Sanitários passaram a adotar essa metodologia com o
intuito de monitorar, em todos os períodos do ano,
a dispersão do vetor, para intensificar as estratégias
de controle do Aedes aegypti antes da ocorrência
de casos da doença.

Esta atividade preconiza a visita a 100% dos imóveis do município até o 3º andar de acordo com o
manual do MS. No entanto, Belo Horizonte definiu
em oficina realizada em 2005 que passaria a trabalhar somente os imóveis horizontais da cidade. Esta
normatização foi definida com base em estudos
epidemiológicos que comprovaram o maior risco de
se infectar por dengue em moradores de imóveis
horizontais, quando comparados com os moradores
de imóveis verticais16. Ao analisar os levantamentos
de índices larvários de janeiro de 2003 a março de
2005, apenas 0,9% dos apartamentos apresentaram positividade e o principal criadouro encontrado
foi o prato de vaso de planta. Em 2005, as GERCZO
passavam por uma reestruturação dos contratos de
pessoal de campo, fazendo-se necessário direcionar
os recursos humanos para as áreas de maior risco de
ocorrência da doença, com o menor impacto possível nas ações de controle.
No tratamento focal é utilizado o controle químico que consiste na aplicação de um larvicida nos
depósitos que não possam ser vedados, removidos
ou eliminados mecanicamente. O larvicida atualmente utilizado é o Temephós granulado a 1% e
a tabela de medidas, encontra-se no anexo VIII. À
partir do primeiro tratamento focal de 2009, conforme orientação do MS (anexo IX), o Temephós
será substituído por um inibidor de crescimento de
larvas (Diflubenzuron). A informação da quantidade do produto utilizado em cada imóvel deve ser
registrada no boletim de campo conforme seu uso
(mililitros e/ou grama).
O controle químico deve ser sempre seletivo,
priorizando as ações educativas e de controle.
Para a execuçào do tratamento focal existem técnicas de visita que devem ser seguidas e que serão
abordadas no tópico supervisão (5.2)
Para uso dos químicos foram padronizados nesta
oficina os criadouros (anexo X) e a conduta a ser
tomada em cada caso, conforme tabela ao lado:

Foto: FUNASA

Foto: Fernanda Carvalho de Menezes

Material e Instalação:
Preparação da infusão: em dois litros de água,
deixar 16,7 gr. de Panicum maximum (capim colonião) em infusão por sete dias.
Recipientes pretos (diferentes volumes): 300 ml,
500 ml, 400 ml. Usar a infusão diluída a 10% :
• 270 ml de água e 30 ml de infusão;
• 450 ml de água e 50 ml de infusão;
• 360 ml de água e 40 ml de infusão;
Periodicidade de instalação: quinzenal.
Tempo de permanência no imóvel: sete dias.
Local de instalação: peridomicílio, em locais
sombreados, abrigados da chuva e com menor fluxo de pessoas e animais, em uma altura de aproximadamente 0,8 m a 1,5 m do chão.
Resultados: monitoramento das áreas, direcionamento das ações, priorização de áreas, desencadeamento de ações intersetoriais e outros.
Planilha de acompanhamento das ovitrampas
(anexo VII).
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3.2.1 – Padronização para cada tipo de criadouro

Nº
SCZOO

CRIADOURO

CONDUTA PACTUADA
PARA BH

OBSERVAÇÕES

Naturais: minas, axilas
de folhas (bromélias), ocos de árvores,
buracos em rochas, internódios de bambus,
bacias formadas em
raízes de árvores, etc.

- Evitar o acúmulo de água
em folhas;
- Tampar buracos.
- Não tratar. (**)

Axilas de folhas:
- Orientar o jato de água no mínimo
duas vezes por semana;
- Orientar para furar as folhas na
base.
Minas:
- Instruir para drenagem.
Ocos de árvores:
- Preencher com terra ou cimento.
- Não tratar.

- Como última
alternativa, orientar
a utilização de água
sanitária

Caixa d água: É qualquer depósito de água
colocado em nível
elevado, permitindo a
distribuição do líquido
pela força da gravidade.

- Providenciar cobertura ou
vedação.
- Tratar como última alternativa. (**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Orientar para limpeza;
- Caso haja larvas e/ou pupas no
momento da vistoria, orientar para
retirar a água e limpar;
- Caso não esteja tampada (vedada),
tratar, cientificar e retornar para verificar
a resolução do problema.

Marcar com giz
de cera toda caixa
d’água vistoriada e
tratada da seguinte
forma:
T 05/07 (tratada no 5º
TF 2007);
V 05/07 (vistoriada no
5º TF 2007).

Tanques (depósitos de
água em geral mantidos ao nível do solo).

- Providenciar cobertura ou
vedação;
- Se indispensáveis, proteger/lavar, caso contrário,
descartar.
- Tratar como última alternativa.(**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Se a água não for utilizada, retirála do recipiente e guardá-lo em local
coberto.

Poços / Cisternas

- Providenciar cobertura ou
vedação;
- Se indispensáveis, proteger/lavar, caso contrário,
descartar.
-Tratar como última alternativa.(**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.

5

Recipientes Domésticos: filtro, bacia,
balde, etc.

Vistoriar;
- Orientar para lavar com
freqüência;
- Guardar em local coberto.
-Não tratar. (**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Orientar a lavar com bucha duas
vezes por semana.
- Não tratar.

6

Barris/Tambores
(depósitos de água
em geral mantidos ao
nível do solo).

- Providenciar cobertura ou
vedação;
- Se indispensáveis, proteger/lavar, caso contrário,
descartar.
- Tratar como última alternativa. (**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Se a água não for utilizada, retirála do recipiente e guardá-lo em local
coberto.

1

2

3

4

7
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Vasos/Jarros de Plantas -Vistoriar;
-Orientar para lavar com
freqüência;
- Proteger;
- Colocar areia.
-Não tratar. (**)
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Pratos de vasos
- Priorizar a eliminação;
- Se indispensáveis, manter conduta
do Manual do Ministério.
Jarros de planta
- Orientar para desfazer da planta
aquática, seja através do plantio em
terra ou da eliminação;
- Orientar a lavagem das raízes e troca da água duas vezes por semana.
-Não tratar.

Nº
SCZOO

CRIADOURO

CONDUTA DO MANUAL
DO MS14

Bebedouros de
Animais

- Vistoriar;
- Orientar para lavar com
frequência.
- Não tratar.(**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Orientar a lavar com bucha
duas vezes por semana.
- Não tratar.

Calhas

- Consertar calhas, lajes e
toldos;
- Lavar com frequência.
- Tratar como última alternativa. (**)

- Fazer correção se houver necessidade para evitar entupimento;
- Orientar para a limpeza e
conservação de calhas para que
não sejam obstruídas, evitando o
acúmulo de água;
- Quando necessário, cientificar e
retornar para verificar a resolução do problema.
-Não tratar.

Piscinas

- Lavar com frequência;
- Proteger.
- Tratar como última alternativa.
(**)

- Orientar para clorar adequadamente, estando ou não em uso;
- Estando em desuso, orientar também para cobrir adequadamente;
- Verificando-se que não há manutenção (tratamento) adequada,
orientar para fazê-lo e fechar um
prazo para uma segunda vistoria;
- Se no retorno o problema não
foi sanado, tratar e encaminhar
para a Vigilância Sanitária.

Redes de Esgoto

-Não há.

- Verificar vedação e, se necessário, orientar para reconstituição
de tampas de caixas de gordura,
redes de esgoto, etc.;
- Se estiver entupida providenciar
o desentupimento e limpeza.
- Não tratar.

Pneus

- Todos os pneus inservíveis, quando possível, deverão ser removidos para
eliminação. Os utilizáveis,
depois de inspecionados e
secos devem ser mantidos
em ambiente coberto,
protegidos da chuva.
- Tratar como última alternativa. (*)

Orientar para o descarte adequado: encaminhar para URP - Unidade de Recebimento de Pneus;
- Se indispensáveis, orientar para
manter em local seco, protegido
da chuva e/ou furar;
- Caso as orientações não sejam
seguidas, acionar a Vigilância
Sanitária.
- Tratar como última alternativa.

Latas (inservíveis)

- Encaminhar para destino
adequado;
- Se “indispensáveis”,
guardar em local coberto.
- Não tratar. (**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Priorizar eliminação;
- Orientar para colocar em local
coberto retirando a água e lavando com bucha;
- Colocar com a boca do recipiente para baixo;
- Fazer cientificação com prazo
para resolução;
-Avaliar necessidade de ações
específicas.

8

9

10

11

12

13

CONDUTA PACTUADA
PARA BH

OBSERVAÇÕES
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Nº
SCZOO

CRIADOURO

CONDUTA DO MANUAL
DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE14

CONDUTA PACTUADA
PARA BH

OBSERVAÇÕES

Garrafas/Vidros
(inservíveis)

- Encaminhar para destino
adequado;
- Se “indispensáveis”, guardar em local coberto.
- Não tratar.
(**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Priorizar eliminação;
- Orientar para colocar em local
coberto retirando a água e lavando
com bucha;
- Colocar com a boca do recipiente
para baixo;
- Fazer cientificação com prazo para
resolução;
- Avaliar necessidade de ações
específicas.

Recipientes Plásticos
(inservíveis)

- Encaminhar para destino
adequado;
- Se “indispensáveis”, guardar em local coberto.
- Não tratar. (**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Priorizar a eliminação;
- Orientar para colocar em local
coberto retirando a água e lavando
com bucha;
- Colocar com a boca do recipiente
para baixo;
- Fazer cientificação com prazo para
resolução;
- Avaliar necessidade de ações
específicas.

16

Material de Construção - Encaminhar para destino
adequado;
- Se “indispensáveis”, guardar em local coberto.
- Não tratar. (**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Priorizar a eliminação;
- Se necessário,orientar a lavar com
bucha duas vezes por semana.

- Consertar calhas, lajes e
toldos;
- Lavar com frequência.
- Tratar como última alternativa. (**)

17

Outros: depósitos de
tipos variados como
caixas de descarga e
aparelhos sanitários,
pilões, cuias, pias,
lavatórios, regadores,
registros de água, depósitos de geladeira,
diques de garagem,
etc.
Observações: Cacos de
vidro no muro
Lajes

- Encaminhar para destino adequado; Providenciar escoa- Se indispensáveis, manter em local mento de água.
coberto;
- Agir de acordo com a situação,
priorizando sempre a eliminação.
- Tratar como última alternativa.
- Orientar o morador para quebrar
os que acumulam água, determinando um prazo, podendo ser utilizado
o ‘Termo de Cientificação’.
- Não tratar.
- Manter conduta do Manual Ministério.

Rede Pluvial

-Vedar ralos em desuso;
-consertar os que acumulam
água;
-lavar com frequência.
-Tratar como última alternativa. (**)

Manter conduta do Manual do
Ministério.
- Solicitar a limpeza pelo setor responsável da regional;
- caso observado acúmulo de água,
tratar.

14

15

Observação: bocas de

18

lobo

(*) – Dengue – Instruções para Pessoal de Combate ao Vetor – Manual de Normas Técnicas.
(**) – Ministério da Saúde – Diagnóstico Rápido nos Municípios para Vigilância Entomológica do Aedes
aegypti no Brasil – LIRAa - Metodologia para Avaliação dos Índices de Breteau e Predial – Brasília - DF
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OBS: Os casos em que a conduta for
“tratar como última alternativa” deverão
ser avaliados pelo técnico e/ou coordenador verificando a necessidade de ação diferenciada, com relatório técnico e acompanhamento da atividade realizada

3.3 – Tratamento perifocal
Consiste na aplicação de uma camada de inseticida de ação residual nas paredes externas dos depósitos situados em pontos estratégicos, por meio
de aspersor manual (podendo-se utilizar o aspersor
motorizado em locais onde houver indicação) com o
objetivo de atingir o mosquito adulto que aí pousar
na ocasião do repouso ou da desova.
O inseticida que vinha sendo usado era a Alfacipermetrina do grupo dos piretróides que, conforme
orientação do MS, foi substituído pelo organofosforado Fenitrothion, a partir de novembro de 2008.
A realização de tratamento perifocal deve ser
avaliada pelo técnico conforme necessidade, considerando situações tais como:
• dificuldade de acesso ao tratamento focal;
• rotatividade de criadouros;
• frequência na presença de larvas;
• período chuvoso;
• positividade das ovitrampas no raio;
• notificação de casos suspeitos/confirmados.
Recipientes que armazenam água para o consumo humano, como caixas d’água, tonéis, tanques
e outros, deverão ser mantidos hermeticamente fechados; recipientes utilizados para alimentação deverão ser protegidos.

3.4 – Tratamento a ultra baixo volume - UBV
Consiste na aplicação espacial de inseticidas a baixíssimo volume. Nesse método as partículas são muito
pequenas, geralmente se situando abaixo de 30 micras de diâmetro, sendo de 10 a 15 micras o diâmetro
médio.

3.4.1 – UBV costal motorizado
A aplicação deve ser realizada em faixa de 10 m
de largura fazendo um ângulo o mais perpendicular
possível, seguindo traçado em sentido contrário ao
do vento, para a proteção do operador. Necessário
que se trabalhe em dupla, com demarcação progressiva das faixas que o operador irá percorrer.

Deve-se iniciar a
operação pelo fundo do
quintal movimentando
o bocal da bomba em
todas as direções. O intra-domicílio é tratado
direcionando o inseticida através das janelas
e portas (três segundos
em cada andar térreo e Foto: Cristiano Fernandes da Costa
seis segundos no andar superior).
O número de ciclos desta atividade é de somente
1 (um), pelas seguintes razões:
• Respeito ao morador (incômodo da ação, efeitos colaterais na saúde das pessoas);
• Limites na intervenção (baixa eficácia);
• Restrições operacionais (a alocação de recursos
para esta atividade é feita em detrimento de outras ações também importantes);
• Risco de indução de resistência aos produtos
químicos (já detectado em outros locais, inclusive no Brasil);
• Dar ao morador ideia de que esta ação é a principal medida de combate ao vetor;
• Impacto ambiental.
O produto químico que será utilizado a partir do
primeiro tratamento focal de 2009 será o Malathion
que é um organofosforado.

3.4.2 – UBV pesado
Esta atividade de controle não é utilizada em Belo
Horizonte, desde o ano de 2001, dado o baixo poder de eficácia do método.

3.5 – Bloqueio de transmissão
O uso do UBV deve ser restrito e transitório, para promover a rápida interrupção da transmissão de dengue.
Associado a esta ação, deve-se priorizar a eliminação de depósitos, através de mutirões de limpeza
e tratamento focal, avaliação de positividade das
ovitrampas e do Levantamento de Índice.
Deve-se considerar como critérios para a utilização do UBV costal motorizado em abrangência geográfica as seguintes situações:
1. Casos suspeitos de dengue, acumulados e/ou
confirmados na área em semanas subsequentes
e o percentual de descarte para cada região;
2. Investigação ambiental* revelando presença de
larvas e/ou vetores alados de Aedes aegypti;
3. Ovitrampas positivas sequencialmente e com índices significativos de densidade de ovos;
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4. Última pesquisa vetorial na área apresentando
índices altos;
5. Avaliação de PEs próximos ao caso;
6. Pendências elevadas de tratamento em imóveis
da área.
*Investigação ambiental: instrumento complementar que consiste em avaliar o ambiente, onde
reside o indivíduo infectado pelo vírus dengue (caso
suspeito e/ou confirmado) e seu entorno (anexo XII).
Os critérios acima servem como base para uma
discussão a ser feita com a Vigilância Epidemiológica do Distrito Sanitário e o nível central da SMSA,
discussão que deve subsidiar a tomada de decisão
da realização ou não da ação de UBV. Definindo-se
por esta ação, os Distritos Sanitários deverão passar
sistematicamente a planilha de dados de UBV, para
a GECOZ/SMSA para que possam ser digitados e
avaliados. (anexo XI).
No ano de 2002, para uniformização das ações
de UBV nos Distritos Sanitários, foram criadas as
medidas de controle vetorial e de bloqueio de transmissão, o que possibilitou maior integração, melhor
planejamento e mais agilidade na execução das
ações, tanto da Gerência de Epidemiologia e do
Controle de Zoonoses quanto de outros setores.
POR QUE NÃO FAZER?
1. O Aedes aegypti vive em armários, debaixo de
cama, etc;
2. Período limitado de atividade alimentar;
3. Efeito não residual do produto;

4. Ação sobre inimigos naturais do vetor (aranhas,
largatixas, libélulas, pássaros e outros);
5. Resistência do Aedes aegypti a inseticidas convencionais que foi registrada em países do Caribe: Temephós, Malathion, Fenitrothion e Fenthion (piretróide1 – cyhalothrin) – reunião OPAS,
1996, Rio de Janeiro;
6. Ação não seletiva, com impacto ambiental;
7. Impacto na saúde das pessoas;
8. Seleção de resistentes aos produtos químicos.
POR QUE FAZER ?
1. Hábito do vetor: diurno;
2. Preferência por ambientes domésticos e peridomésticos;
3. Ação complementar e rápida na redução vetorial.

4 – padronização dos materiais de
campo
De acordo com as funções e quando no exercício delas, exigir que os profissionais de controle de
zoonoses tragam consigo os materiais necessários
para a execução das ações. Para que o trabalho da
equipe seja eficiente é essencial que todos possuam e zelem por seus materiais, que são os descritos
abaixo:
• Bolsa de lona;
• Álcool 70% para remessa de larvas ao laboratório;
• Tubitos;
• Bacia plástica pequena;
• Bloco de anotação;

Medidas de controle vetorial/Bloqueio de transmissão
Quando fazer
Zoonoses

Epidemiologia

Casos suspeitos
Sim
Não

Outros casos suspeitos ou
confirmados na área em
semanas subsequentes?
Sim
Não

Pesquisa intensificada
(pente fino)

Investigação ambiental
presença de vetor?
Sim
Não

Remoção de criadouros
e tratamento focal

Última pesquisa com
índice alto?
Sim
Não

UBV portátil
Concentrados em
quarteirões próximos?
Sim
Não
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Ponto estratégico
sob controle
Sim
Não
Pendências
Sim
Não

• Cola branca;
• 2 Pesca-larvas de nylon de cores diferentes sendo
um para coleta de amostras de focos em água
potável e outro para água suja;
• Espelho pequeno para examinar depósito pela
reflexão da luz do sol;
• Fita métrica;
• Lápis de cera;
• Lápis preto;
• Borracha;
• Lanterna com duas pilhas;
• Lixa;
• Prancheta;
• Colher somente de soro;
• Plástico para guardar pesca larvas;
• Frasco tipo spray para acondicionamento do
álcool;
• Pipeta;
• Luvas descartáveis;
• Jarra plástica graduada;
• Pote rosqueado com tampa para acondicionamento do inibidor;
• Seringa de 20 a 30 ml;
• Máscara descartável;
• Folhetos educativos;
• Carteira de identidade;
• Crachá de identificação;
• Croquis e mapas a serem trabalhados no dia;
• Saco de lixo;
• Formulários:
. Tabela de criadouros (Anexo X);
. Tabela de semana epidemiológica;
. Boletim diário de tratamento (Anexo V);
. Tabela de diluição do Diflubenzuron (Anexo IX);
. Ficha de visita domiciliar (Anexo I);

Fotos: Fernanda Carvalho de Menezes

Alguns outros materiais, como a picola e a escada, deverão ficar no PA e seu uso deverá ser programado para reservatório de difícil acesso tipo: calhas,
caixas d’água, lotes com reservatórios, cuja retirada
não possa ser feita imediatamente, mas que possam
ser perfurados, evitando assim o acúmulo de água.

Picola

Escada

Fotos: Fernanda Carvalho de Menezes

5 – ACOMPANHAMENTOS DAS ATIVIDADES
DE CAMPO
5.1 – Supervisão17
Trata-se do conjunto de atividades que visam
avaliar os principais aspectos da operacionalização
dos trabalhos desenvolvidos no campo.
Está efetivamente ligada à melhoria da qualidade dos trabalhos, pela avaliação rotineira das ações,
permitindo também a condução de um processo
continuado de capacitação em serviço.
A supervisão é uma atividade que deve ser executada rotineiramente pelo ACEII/Encarregado e também pelos técnicos/coordenadores.
Características:
• Processo educativo contínuo;
• Aplicação de conhecimentos científicos;
• Necessidade de habilidade no trato com as pessoas;
• Processo democrático e cooperativo;
• Planejada com objetivos definidos;
• Qualitativa e quantitativa;
• Fundamentada em programas e normas;
• Tem caráter preventivo;
• Respeita os diferentes perfis dos ACE I e Agentes Sanitários;
• Objetiva corrigir erros e estimular acertos.
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Resumo do Processo de Supervisão
causas
Falta de capacidade técnica
Mal entendimento ou informação insuficiente

domiciliar, conforme descrito no ítem 2.7 (ficha de visita domiciliar). É importante lembrar que em cada inspeção ao imóvel, o agente deverá cumprir sua atividade em companhia de um responsável maior de idade.

Falta de decisão ou convicção
Procedimentos falhos no trabalho
Equipe e condições ambientais insatisfatórias
Relações e problemas sociais

soluções
Treinamento adequado
Boa comunicação
Motivação e persuasão
Revisão técnica
Promoção dos recursos necessários
Atenção às causas determinantes e ajustamentos necessários

5.2 – Tipos e supervisão
Supervisão direta: Realizada com a presença do
agente.
Supervisão indireta: Calculada por amostragem
(sorteio dos boletins de campo) é realizada através de
informações fornecidas pelos responsáveis dos imóveis trabalhados que tenham acompanhado a vistoria
realizada pelo agente supervisionado.
Meta:
- Mínimo de um agente/dia;
- Mínimo de cinco visitas por agente durante a
supervisão;
- Mínimo de cinco agentes supervisionados por
semana.

5.3 – Técnica de visita
Abordagem adequada ao morador, lembrando
sempre dos passos: apresentação, objetivos da visita
e orientações finais.
Concedida a licença para visita, deixar a bolsa em
local adequado, evitando entrar com a mesma no
imóvel.
Vistoria externa do imóvel (pátio, quintal ou jardim), seguindo sempre pela direita. Prosseguir a
inspeção do imóvel pela vistoria interna, devendo
ser iniciada pela parte dos fundos, passando de um
cômodo a outro até o da frente. Em cada um deles,
a inspeção deve ser feita a partir da direita.
Concluída a inspeção, preencher a ficha de visita
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Fonte: FUNASA

5.4 – Registros importantes no ponto de apoio
Os registros devem rotineiramente ser atualizados e acompanhados pelo ACE II/Encarregados e
técnico/coordenador da área:
• Itinerário afixado em local de fácil acesso e visível a qualquer pessoa (anexo XIII);
• Controle das supervisões – diretas e indiretas
(anexo XIV);
• Controle de entrada e saída de insumos por
ponto de apoio (anexo XV);
• Placas de sinalização dos produtos químicos;
• Apostila de segurança/ produtos químicos;
• Formulário de Controle das visitas aos PEs (pesquisa e tratamento) (anexo III);
• Controle de atendimento ao Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC.

5.5 – Pastas de coordenação e do ponto de apoio
O ACE II/Encarregado e o técnico/coordenador
deverão manter atualizados os dados durante o ano
nos PAs, com o objetivo de subsidiar as supervisões
e os planejamentos. O coordenador de área deverá
ter seus dados consolidados e acompanhar a atualização dos mesmos, por área de abrangência.

Dados que devem constar nas pastas:

5.5.1 - Caracterização do Distrito Sanitário:
• Dados da área geográfica;
• População estimada;
• Limites geográficos.

5.5.2 - Organização Territorial
• Listagem de Centros de Saúde;
• Número de Equipes de Saúde da Família (ESF);
• Listagem de hospitais públicos e privados;
• Unidade de Pronto Atendimento (UPA);
• Número de aglomerados populacionais;
• Saneamento ambiental (abastecimento de água,
coleta de lixo e rede de esgoto);
• Listagem de telefones úteis (Centros de Saúde,
GEREPI, GERLU, Parques e Jardins e outros).

5.5.3 - Controle do Vetor
• Recursos humanos: listagem com os nomes
completos da equipe de controle de zoonoses
das áreas de abrangência e o nome do técnico/
coordenador da área;
• Veículos: cronograma com o registro de número
das placas;
• Controle dos equipamentos para bloqueio: registrar o número de patrimônio dos equipamentos sob sua responsabilidade;
• Mapas: por área de abrangência, zoneamento
(referenciar ao PSF) e de ovitrampas;
• RG: Número total de imóveis e número total de
imóveis para dengue;
• Censo canino e felino;
• Número de domicílios por agente, relação de
quarteirões;
• Relação dos PEs (tipo e endereço);
• Relação dos endereços das ovitrampas;
• Relação dos imóveis problema (ex.: casas fechadas);
• Relação das escolas públicas estaduais e municipais, associações comunitárias da área de
abrangência;
• Planilha de acompanhamento de ovitrampas;
• Planilha dos casos de dengue.

5.5.4 - Área de abrangência
Área de Abrangência:
• Lista com nomes completos de:
.Técnicos e ou coordenadores;

.ACE I e ou agente sanitário;
.ACE II e ou encarregado;
.Número de imóveis e quarteirões;
.Número de imóveis por agente;
.Endereços de pontos estratégicos.
• Mapas com zoneamento dos agentes:
.Número de zonas;
.Relação de quarteirão por agente;
.Referência por ESF;
.Endereços dos PAs;
.Número de ovitrampas com endereços e planilha de acompanhamentos;
.Número de Agente Comunitário de Saúde
(ACS) e porcentagem da cobertura da área;
.Número de escolas públicas com endereços;
.RG da área de abrangência;
.Relação de terreno baldio, casas fechadas,
caixas d’água descobertas.
• População de Aglomerados:
.Abastecimento de água por setor;
.Coleta de lixo;
.Saneamento.

6 – Planejar, acompanhar e avaliar
as atividades de campo
É um processo dinâmico que não se prende à
execução de uma única tarefa porque associam objetivos, iniciativas, procedimentos. Planejar é definir
um conjunto de procedimentos que devem ser utilizados cotidianamente pelos responsáveis por qualquer programa e que devem ser acompanhados,
observando sempre a sua evolução para no final
medir os resultados.

6.1 – Estratégias e/ou recursos necessários para
o planejamento
INFORMAÇÃO: dispor de conhecimentos básicos
é imprescindível para uma boa organização e execução das ações. Nesta fase é necessário ter sempre
atualizados os dados:
• Total de domicílios das áreas sob sua responsabilidade;
• Total de quarteirões;
• Total de áreas zoneadas e quantidade de equipes que compõem aquela área;
• Total de pontos estratégicos e seus endereços;
• Conhecer as áreas de risco e número de habitantes.
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Os dados acima, contribuirão para sabermos a
necessidade de:
• Recursos humanos para a execução das atividades;
• Insumos;
• Materiais de consumo;
• Equipamentos;
• Veículos.

Técnicas operacionais e métodos:
É importante que o técnico/coordenador domine
as técnicas e os métodos utilizados pelo serviço e
para isso é preciso conhecer:
• As etapas e metas do programa;
• Os produtos químicos utilizados e seu grau de
toxidade;
• As técnicas de aplicação;
• A necessidade de capacitação dos agentes.

Indicadores:
• De estrutura;
• Número de agente imóveis;
• Número de pontos estratégicos/bombas/imóveis.

Epidemiológicos:
• Incidência de dengue/100 mil habitantes;
• Incidência de dengue hemorrágico/100 mil
habitantes;
• Número de casos autóctones de dengue notificados por localidade ou área de abrangência e
semana epidemiológica de inicio de sintomas.

Entomológicos:
• Índice predial para Aedes aegypti;
• Índice de Breteau para Aedes aegypti;
• Frequência relativa de depósitos positivos para
Aedes aegypti para cada tipo, por área e ano.

Execução:
• Estabelecer as prioridades e os atores que farão
parte desta ação;
• Elaborar o plano;
• Executar o planejamento;
• Interpretar os dados;
• Avaliar se o objetivo foi alcançado e as falhas;
• Propor alteração de procedimentos.
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7 – lista de anexos
I Ficha de Visita Domiciliar
II Formulário de Reconhecimento Geográfico – RG
III Formulário de Controle de Visitas de Ponto
Estratégicos-PE
IV Cientificação de Situações de Risco Identificadas no Controle
V Boletim de Tratamento Antivetorial – Boletim Diário
VI Boletim Diário de Pesquisa Larvária
VII Planilha de Acompanhamento de Ovitrampas
VIII Tabela para Emprego de Temephós
IX Nota Técnica do Diflubenzuron
X Tabela de Criadouros
XI Ficha de Investigação Ambiental
XII Planilha Repasse dados de Bloqueio de
Transmissão - UBV
XIII Boletim de Itinerário do ACE I e II/Agente
Sanitário/Encarregado
XIV Boletim de Supervisão de Campo
XV Controle de Entrada e Saída de Insumos
por Ponto de Apoio
XVI Caracterização de lotes (sugestão)
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Anexo I
Ficha de visita domiciliar
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Anexo II
Formulário de reconhecimento geográfico - RG
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Anexo III
Formulário de controle de visitas de pontos estratégicos/PE
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Anexo IV
Cientificação de situações de risco identificadas no controle
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Anexo V
Boletim de tratamento antivetorial —
 boletim diário
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Anexo VI
Boletim diário de pesquisa larvária
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Anexo VII
Planilha de acompanhamento de ovitrampa
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Anexo VIII
Tabela para emprego de temephós

Peso líquido de larvicida
nas medidas usadas:
Colher de soro - medida
maior: 8,1g
Colher de soro - medida
menor: 1,2g.
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Anexo IX
Nova técnica do Diflubenzuron
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Anexo X
Tabelas de criadouros
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Anexo XI
Ficha de investigação ambiental
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Anexo XII
Planilha de repasse dos dados de bloqueio de transmissão - UBV
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Anexo XIII
Boletim de itinerário do Agente de Combate a Endemias I e II

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

53

Anexo XIV
Boletim de supervisão de campo
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Anexo XV
Controle de entrada e saída de insumos por ponto de apoio
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Anexo XVI
Caracterização de lote
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