CENTRO ESTADUALDE VIGILÂNCIA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
PROGRAMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES

FORMULÁRIO DE VISTORIA

CONTROLE DO AEDES - VISTORIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
Identificação:
Data de vistoria:

/

/

Órgão:

Setor:

Endereço:

nº:

Bairro:

Município:

Nome do responsável:

Telefone:

E-mail:

Assistiu ao vídeo instrutivo da Fiocruz:

Instruções:
No formulário abaixo, estão pontos que devem ser verificados em todos os locais inspecionados no órgão público (refeitório, banheiros, salas,
pátio, estacionamento, etc). Destacamos que todas as dependências devem ser inspecionadas. Após devidamente registrados os números de
criadouros e focos encontrados, bem como de ações de controle mecânico efetuadas em cada um deles, o consolidado deve ser informado no site.

Definições:
Criadouro: todo o recipiente com água parada. Sempre que encontrado, retirar a água. Na tabela, contabilizar o número de criadouros encontrados.
Foco: recipiente com larvas e/ou pupas de mosquito. Sempre que encontrado, deve ser eliminado, retirando a água. Na tabela, contabilizar o
número de focos encontrados.
Controle mecânico: envolve a remoção da água estagnada, a destruição de criadouros ou outra ação que não permita o acúmulo de água ou o
acesso do mosquito (exemplo: telagem de ralos e do “ladrão” das caixas d’água).
Na tabela, contabilizar quando houve controle mecânico.

FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS
Pontos a
Verificar

Ação

Pratos e vasos

Eliminação da água e do pratinho

Lixeiras

Fechar bem os sacos plásticos e manter a lixeira fechada. Caso haja
acúmulo de água e não seja possível mantê-la fechada, furar a lixeira.

Caixa d’água

Verificar se a tampa promove vedação completa. Telar o ladrão.

Lajes

Retirar a água acumulada. Repetir a operação semanalmente.

Plantas que
acumulam água
(ex.: bromélias)
e as cultivadas
em água
(ex.:jibóia)

Recomenda-se seu cultivo somente em local coberto e a irrigação
diretamente no solo (evitando acumular água nas plantas). Caso
contrário, dissolver uma colher de sopa de água sanitária em
um litro de água e colocar, a cada 7 dias, nos locais onde a água
acumula-se. Substituir a água das jibóias por terra.

Cacos de vidros
nos muros

Colocar cimento ou areia onde possa acumular água.

Materiais em
uso que podem
acumular
água (como
baldes, bacias,
garrafas, pote do
cachorro, etc.)

Incluir sua limpeza na rotina semanal e, quando cabível, guardar
com a boca virada para baixo e em local protegido da chuva.

Rua Domingos Crescêncio, 132. Bairro Santana. Porto Alegre-RS. CEP 90650-090
Fone/fax (51) 39011159.
E-mail: dengue@saude.rs.gov.br

nº de criadouros
encontrados

nº de focos
encontrados

realização de
controle mecânico

nº de criadouros
encontrados

Pontos a
Verificar

Ação

tampinhas
de garrafas,
cascas de ovos,
latinhas, embalagens, copos
descartáveis ou
qualquer objeto
que acumule
água).

Realizar o acondicionamento em saco plástico para destinação
ambientalmente correta (coleta seletiva quando reciclável). Fechar
bem o saco plástico e colocar no lixo, fora do alcance de animais. Se
imprescindível o armazenamento, manter em local coberto e limpo.

Vaso sanitário
em desuso

nº de focos
encontrados

realização de
controle mecânico

Manter sempre tampado. Caso não possua tampa, acionar a válvula
(descarga) 2 vezes por semana. Quando não for possível executar as
recomendações anteriores, na periodicidade recomendada, adicionar
2 colheres (sopa) de sal. Repor o sal sempre que for acionada a válvula.

Ralos

Telar o ralo. Havendo entupimento que impeça o total escoamento
de água, encaminhar ao setor responsável para solução imediata.

Bandejas
externas de
geladeiras e ar
condicionado

Havendo bandeja externa, retirar a água e incluir este procedimento
à rotina semana (a cada sete dias) da equipe de limpeza.

Suporte de
garrafões de
água mineral

Sempre trocar os garrafões, limpar e eliminar a água parada.

Fontes,
cascatas e
espelhos d’água
decorativos.

Limpeza a cada sete dias e tratamento da água com cloro. Ligar o
motor, no mínimo, uma vez por semana para movimentar a água.

Piscinas.

Limpeza a cada sete dias e tratamento da água com cloro. Quando
em desuso, manter tratamento ou ligar o motor, no mínimo, uma
vez por semana (a cada sete dias).

Pneus velhos e
abandonados

Havendo necessidade de mantê-los no órgão, furar e/ou
armazenar em local coberto, abrigado da chuva.

Calhas de água
de chuva em
desnível

Remover folhas e outros materiais que possam impedir o
escoamento da água. Havendo entupimento que impeça o total
escoamento de água, encaminhar ao setor responsável para
solução imediata.

Aquários

Manter tampados ou telados.

Total

Consolidado da inspeção:
Quantos criadouros
foram encontrados?

Quantos focos
foram encontrados?

Quantas vezes foi realizado
o controle mecânico?

Em caso de Dúvidas entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde ou no Disque Vigilância 150
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