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RESUMO 

 
A vigilância Ambiental está cada vez mais inserida nas ações de saúde pelo controle 
dos animais, pelas intervenções no ambiente e principalmente pelo incremento nas 
ações educativas, envolvendo e conscientizando a população de seu importante 
papel para a modificação do ambiente e eficácia das ações da vigilância. Nesse 
contexto, temos como um grande desafio estabelecer o controle de roedores eficaz, 
visto que, a presença destes em áreas urbanas e rurais geram agravos econômicos 
e sanitários de grande relevância ao homem. Os roedores participam da cadeia 
epidemiológica de pelo menos trinta doenças transmitidas ao homem, sendo a 
leptospirose uma das mais importantes. No município do Jaboatão dos Guararapes 
em 2011, tivemos 28 casos de leptospirose confirmados com 05 óbitos e até o mês 
de agosto de 2012, tivemos 07 casos confirmados com 03 óbitos. O presente estudo 
visa elaborar um plano de intervenção para a reestruturação das ações de controle 
de roedores no município do Jaboatão dos Guararapes, utilizando-se não somente a 
pratica da aplicação de raticidas, como também a utilização de abordagens 
educativas e a integração com setores de limpeza urbana, infra-estrutura e obras, 
visando à diminuição da incidência de leptospirose e propiciando um ambiente mais 
saudável aos munícipes.  
 
 
Palavras Chaves: roedores, educação em saúde, leptospirose, vigilância ambiental. 

 



 7

VIEIRA, Karla Patrícia Brito de Araújo. Restructuring Shares of Rodent Control in 
the City of Jaboatão Guararapes / PE.  Monograph (Specialization in Management 
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ABSTRACT 

 

Environmental surveillance is increasingly embedded in health care for control 
animals, the environment and the interventions mainly by the increase in educational 
activities, and involving the public aware of its important role in the modification of the 
environment and the effectiveness of surveillance activities. In this context, we have 
a great challenge to establish the effective rodent control, since the presence of 
these in urban and rural areas generates economic and health hazards of great 
relevance to man. Rodents participate in the epidemiological chain of at least thirty 
diseases transmitted to humans, leptospirosis is one of the most important. In the city 
of Jaboatão Guararapes in 2011, we had 28 cases of leptospirosis with 05 deaths 
confirmed and until the month of August 2012, we had 07 confirmed cases with 03 
deaths. This study aims to develop an intervention plan for the restructuring of control 
of rodents in the city of Jaboatão Guararapes, using not only the practical application 
of rodenticides, as well as the use of educational approaches and integration with 
cleaning sectors urban infrastructure and construction in order to reduce the 
incidence of leptospirosis and providing a healthier environment for residents. 
 
 
Key Words: rodents, health education, leptospirosis, environmental monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da população nas áreas urbanas, acompanhado da precariedade 

de acesso ao saneamento básico, da drenagem deficiente de águas pluviais, da 

ausência ou irregularidade da coleta de resíduos sólidos propicia condições ideais à 

ligação comensal dos roedores com o homem num processo de sinantropia. Esta 

proximidade predispõe a população a diversos tipos de doenças, dentre elas, a 

leptospirose (BRASIL, 2002a).  

No município do Jaboatão dos Guararapes, a leptospirose assume caráter 

endêmico e se constitui num problema de saúde pública. Nesse contexto, a 

vigilância ambiental assume papel importante na orientação e esclarecimento à 

população, bem como, no planejamento das ações de controle dos roedores 

(PERNAMBUCO, 2012c). 

No entanto para que o controle de roedores seja eficaz e reflita na diminuição 

dos índices de leptospirose do Município, torna-se imprescindível a reestruturação e 

a uniformização das ações em locais de maior ocorrência de doenças e condições 

ambientais favoráveis, além da intensificação das abordagens educativas e 

integração com as demais vigilâncias, setores de limpeza urbana, infra-estrutura e 

obras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Caracterização do município do Jaboatão dos Guararapes 

 

Demografia: 644.620 habitantes, com uma área de 258,56 km2 e uma densidade 

demográfica de 2.493 hab/km2 (IBGE, 2010). Situa-se no litoral de Pernambuco e 

limita-se ao Norte com o Recife e São Lourenço da Mata, ao Sul com o Cabo de 

Santo Agostinho, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com Moreno. Faz parte 

da Região Metropolitana do Recife (RMR).  

 

Clima e geografia: Clima é quente e úmido, com chuvas predominantes de outono – 

inverno, temperatura média anual de 28ºC. O relevo é composto por planície 

costeira formada por depósitos fluviais e marinhos onde havia a restinga e hoje 

recebe a expansão do mercado imobiliário (IBGE, 2010). 

 

Regionalização: possui em 30 bairros, distribuídos em 07 (sete) Regionais de 

Saúde: Regional 01 Jaboatão Centro (Manassú, Socorro, Vargem Fria, Bulhões, 

Santo Aleixo, Vila Rica, Floriano, Centro, Vista Alegre, Santana, Engenho Velho e 

Muribequinha); Regional 02 – Cavaleiro (Cavaleiro, Sucupira, Dois Carneiros e 

Zumbi do Pacheco); Regional 03 – Curado (Curado); Regional 04 – Muribeca 

(Marcos Freire e Muribeca); Regional 05 – Prazeres (Jardim Jordão, Comportas, 

Cajueiro Seco, Guararapes e Prazeres); Regional 06 – Praias (Piedade, Candeias e 

Barra de Jangada) e por fim Regional 07 – Guararapes (Jardim Jordão, Guararapes 

e Prazeres) (PERNAMBUCO, 2012b). 

 

Financeiros e sociais: A receita estimada em 2009 foi de R$ 584.084.000,00, com 

PIB igual a R$ 7.068.777.000,00, PIB per capita (2006) R$ 7.242,00, IDH (2000) 

0,777 (5º melhor de PE), mas com um índice de pobreza de 53,81% (2003). 

Apresenta um índice de analfabetismo de 13,2% e a população com média de 6,2 

anos de estudos (2000) (CUNHA, 2010). 
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2.2  Leptospirose como um problema de saúde pública  

 

Atualmente, apesar dos diversos avanços da medicina, a leptospirose ainda se 

configura como um importante problema no campo da saúde pública (OLIVEIRA, 

2009). Sendo caracterizada como uma doença infecciosa aguda de ampla 

distribuição geográfica e caráter sistêmico, que acomete animais e homens 

causados por um microrganismo do gênero Leptospira e tem nos roedores os 

principais reservatórios do agente etiológico. 

A leptospirose, apesar de ser uma enfermidade de distribuição mundial 

(exceto nas regiões polares), tem sua ocorrência favorecida pelas condições 

ambientais vigentes nas regiões de climas tropicais e subtropicais, onde a elevada 

temperatura, os períodos do ano com altos índices pluviométricos e o solo neutro ou 

alcalino favorecem a ocorrência de surtos epidêmicos de caráter sazonal (BRASIL, 

2009a; PELLEGRINI, 2002). O ciclo de transmissão da leptospirose envolve a 

interação entre reservatórios animais (principalmente roedores), um ambiente 

favorável e grupos humanos suscetíveis. Os fatores de risco associados à infecção 

dependem, portanto, de características da organização espacial, dos ecossistemas e 

das condições de vida e trabalho da população (MURHEKAR et al., 1998 apud 

BARCELLOS et al., 2003). 

Foi inicialmente descrita em 1880, por Larrey no Cairo, e posteriormente por 

Landouzy, em 1883. Entretanto, Adolfo Weil em 1886 foi o primeiro a primeiro a 

descrever minuciosamente a enfermidade após observar 04 casos clínicos em seres 

humanos. Devido a isto, a leptospirose passou a ser designada também como 

“Doença de Weil”, podendo também ser conhecida como febre: dos pântanos, 

outonal, hasani, dos sete dias, dos arrozais, dos nadadores, pré-tibial de Fort-Bragg, 

de Andaman ou tifo canino (BRASIL, 2009b; PELLEGRINI, 2002).  

Os primeiros registros de leptospirose no Brasil ocorreram entre 1910 e 1940, 

sendo confundidos com febre amarela. Infecções e formas graves da doença foram 

reconhecidas na década de 30. Posteriormente, na década de 60, vários surtos 

urbanos foram relatados nas grandes cidades brasileiras (GONÇALVES et al., 2006 

apud OLIVEIRA, 2009). No entanto, até os dias atuais, a leptospirose se caracteriza 

como uma zoonose de grande importância social e econômica, por apresentar 

elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de 

trabalho, como também por sua letalidade, que pode chegar até 40% nos casos 
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mais graves (BRASIL, 2009b; MENDES et al., 2000). Nos paises desenvolvidos é 

uma doença animal, atingindo seres humanos de forma acidental, em nosso país é 

uma doença da pobreza, que afeta amplos contingentes da população humana 

exposta a condições precárias de saneamento e coleta de lixo (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2000). 

No Brasil, no período de 2001 a 2010 foram confirmados 35.115 casos de 

leptospirose, com a taxa de incidência de 18,41 por 100.000 hab, 3.743 óbitos, com 

letalidade média de 10,6%. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram 

confirmados em Pernambuco 2.913 casos, com taxa de incidência de 33,11 por 

100.000 hab, 365 óbitos e taxa de letalidade de 12,5%, nos anos de 2001 a 2011. 

Ainda segundo a Secretaria de Saúde nos últimos cinco anos os municípios que 

tiveram o maior número de casos foram Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, 

Paulista, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru e 

Goiana (PERNAMBUCO, 2012a). 

Em Jaboatão dos Guararapes, assim como em outros municípios da Região 

Metropolitana do estado de Pernambuco, a leptospirose assume caráter endêmico e 

consiste em um problema de saúde pública. O município apresentou no período de 

2001 a 2011, 109 casos confirmados de leptospirose, taxa de incidência de 16,91 

por 100.000 habitantes, 13 óbitos e taxa de letalidade de 11,92%. Este ano, até o 

mês de Agosto, tivemos 07 casos confirmados e 03 óbitos. Ainda em Jaboatão dos 

Guararapes, dos anos de 2001 a 2011, os bairros com maior número de casos 

confirmados para leptospirose foram: Piedade, Jardim Jordão, Prazeres e Cajueiro 

Seco (PERNAMBUCO, 2012c). 

O município reúne condições ambientais que favorecem a proliferação de 

roedores e a disseminação da leptospirose, tais como: número de áreas alagadas e 

alagáveis e áreas susceptíveis a alagamentos. Cerca de 50% da população possui 

abastecimento de água tratada e apenas 6,83% possui atendimento total de esgoto. 

O município ainda está classificado como uma das piores cidades (acima de 300 mil 

habitantes) na questão de acesso ao saneamento básico e abastecimento de água 

tratada, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do 

Ministério das Cidades pesquisadas pelo Instituto Trata Brasil (2012). O serviço de 

coleta de resíduos cobre 100% do município e diariamente são coletadas, em média, 

12,3 mil toneladas de resíduos domiciliares. No entanto, o município recicla somente 

120 toneladas/mês, equivalente a 2,5% do lixo coletado (MARKMAN, 2012). 
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Dias e Galvão (2000) relataram que dos 205 registros de casos de 

leptospirose provenientes da cidade de Salvador enviados pelo Hospital Couto Maia, 

67,3% das contaminações ocorreram em áreas domiciliares com cobertura deficiente 

de esgotamento sanitário, caracterizados pela presença de lixo e roedores. Dias 

(2000), em sua avaliação epidemiológica da leptospirose no estado da Bahia, 

observou que nos distritos sanitários do subúrbio Ferroviário e Pau da Lima foram 

observados os maiores números de casos e os mais elevados coeficientes de 

incidência de leptospirose, sendo esses os distritos que apresentaram o maior déficit 

na coleta de lixo doméstico.  

 

2.3 Vigilância Ambiental em Saúde e o Controle de Roedores 

 

A Vigilância Ambiental em Saúde foi regulamentada em meados dos anos 

2000. Caracteriza-se por um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a 

detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as 

medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às 

doenças ou outros agravos à saúde (BRASIL, 2002b).  

Segundo o Ministério da Saúde, a vigilância ambiental dos fatores de riscos 

biológicos fica desmembrada em três áreas de concentração: vetores, animais 

peçonhentos e hospedeiros e reservatórios (BRASIL, 2002b). Dentre os hospedeiros 

e reservatórios encontramos os roedores como sendo os principais responsáveis 

pela contaminação do ambiente urbano por leptospiras, uma vez que as elimina 

durante vários dias e meses e não apresentam sinais clínicos de infecção (ACHA; 

SZYFRES, 2003 apud CIPULLO; DIAS, 2012). 

Existem mais de 2.000 espécies de roedores na natureza. Eles apresentam 

uma excepcional capacidade de adaptação. São responsáveis por: perdas na 

produção de alimentos (destruição direta ou contaminação por fezes e urina); 

danificar máquinas, equipamentos, tubulações e fiações elétricas (prejuízo e 

acidentes). Além do prejuízo econômico, os roedores são responsáveis, ainda, pela 

transmissão de várias doenças (GRINGS, 2006; ZUBEN, 2006). Segundo Fortuna 

(2009) os roedores participam da cadeia epidemiológica de pelo menos 30 

zoonoses, tais como: hantavirose, peste, tifo murino, salmonelose, febre da 

mordedura, triquinose e leptospirose. Estima-se que hoje para cada humano existe 
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cerca de 3 (três) roedores, sendo os mais comumente encontrados no perímetro 

urbano: Rattus norvegicus (ratazana), Rattus rattus (rato de telhado) e Mus 

musculus (camundongos).  

A vigilância Ambiental intensifica a atenção ao controle de roedores uma vez 

que a sua a eficiência é de relevância para a diminuição da ocorrência de 

leptospirose. O programa de controle de roedores deve estar fundamentado em 

dados que demonstrem os prejuízos econômicos e sanitários causados pela 

proliferação desses animais (BRASIL, 2002a) e deve unir medidas preventivas, 

corretivas e de eliminação, chamadas de manejo integrado.  

O manejo integrado tomará como base a prevalência das espécies existentes 

verificadas através do levantamento do índice de infestação predial, que consiste em 

inspecionar áreas residenciais e comerciais em busca de vestígios da presença de 

roedores reunindo dados quantitativos sobre o seu grau de infestação em uma 

determinada localidade e auxilia no direcionamento das ações de controle (BRASIL, 

2002a), e através do grau de incidência de doenças por eles transmitidas, assim 

como as condições socioeconômicas e sanitárias do local que sofrerá a intervenção. 

Oliveira (2009) avaliou as taxas de incidência da leptospirose correlacionando 

as variáveis: renda, destino do lixo e rede de drenagem em 94 bairros do Recife/PE 

e conclui que cerca de 50% dos casos e 59% dos óbitos deixariam de ocorrer se as 

condições sócio-ambientais da cidade fossem semelhantes as do extrato de baixo 

risco, explicitando as desigualdades intraurbanas da leptospirose e reforçando a 

necessidades de políticas voltadas à redução de iniqüidades em saúde e 

intervenção em áreas prioritárias.  

Possas (2000) reforça que a busca de novas metodologias é crucial para o 

enfrentamento da leptospirose, e que o esforço conjunto das autoridades 

governamentais e da sociedade brasileira articulada à rede de especialistas e aos 

sistemas globais de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental permitirão 

dimensionar o real problema e enfrentar o desafio gigantesco que é a leptospirose 

em nosso país. Dias e Galvão (2000) no plano de controle da leptospirose 

concluíram através da investigação e inspeção, que as obras de infra-estrutura, 

saneamento básico e educação em saúde são prioritários para o controle da 

leptospirose do município e que estas ações associadas ao controle de roedores 

poderão diminuir bastante a incidência da enfermidade. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As ações desenvolvidas pela Vigilância ambiental do município do Jaboatão 

dos Guararapes para o controle de roedores, na maioria das vezes, se baseiam na 

escolha aleatória da localidade conforme as solicitações de atendimentos, sem um 

prévio conhecimento das condições socioeconômicas do local e o planejamento das 

ações, como também nas áreas de casos notificados para leptospirose. O controle 

se dá quase que exclusivamente pelas ações de desratização, e estas são 

desenvolvidas pontualmente, sem reinspeções, reiscagens, monitoramento e 

avaliações do local. As atividades pontuais são condenadas por especialistas por 

não resolverem os problemas e sim agravando o grau de infestação de roedores na 

área.  

Considerando a ineficácia do modelo adotado pelo município e tendo em vista 

as novas reflexões teóricas e metodológicas, estamos propondo a reestruturação 

das ações para o controle de roedores, baseadas em um manejo integrado, bem 

como, na intensificação de práticas educativas com a comunidade e na integração 

das vigilâncias em saúde, secretarias de obras e serviços urbanos e companhias de 

abastecimento. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Intensificar a ação da vigilância ambiental, com a reestruturação e a 

uniformização das ações para o controle de roedores no município do Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

 

4.2  Específicos 

 

- Diagnosticar a infestação de roedores através da realização do 

levantamento do índice de infestação predial; 

- Implantar ações de manejo integrado para o controle de roedores em 

imóveis, ruas e áreas de risco; 

- Intensificar as ações educativas em escolas, associações comunitárias e em 

eventos municipais. 

- Avaliar as ações realizadas correlacionando com o perfil epidemiológico da 

leptospirose no município. 
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5 DIRETRIZES 

 

- Estimular o uso da informação produzida na reorganização e reestruturação 

das ações desenvolvidas pela vigilância ambiental para o controle de roedores. 

- Especificar e planejar as ações em função do nível de risco e da equidade. 

- Intersetorializar as ações da vigilância epidemiológica, ambiental e atenção 

básica para garantir maior agilidade nas intervenções. 

- Integrar as ações com as Secretarias de Obras e Serviços urbanos e 

Companhias de abastecimento para melhorar a eficácia do controle de roedores. 

- Estimular a prática de ações educativas nas escolas com o apoio do Grupo 

técnico de Mobilização e Educação em Saúde do Centro de Vigilância Ambiental 

(CVA) e em parceria com as Secretarias de Educação Municipal e Estadual. 

- Divulgar nas redes sociais e em informes as ações realizadas pela vigilância 

ambiental e o perfil epidemiológico da leptospirose no município, em parceria com a 

Secretaria de Articulação Política e Comunicação do Município. 
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5 METAS 

 

- Redução do número de casos e óbitos por leptospirose no município; 

- Eficácia nas ações do controle de roedores; 

- Redução do número de solicitações de desratização ao CVA do município; 

- Avaliação semestral do programa de controle de roedores, considerando o 

perfil epidemiológico, as ações desenvolvidas e o perfil do ambiente urbano. 
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7 METODOLOGIA 

 

7.1 Levantamento do índice de infestação predial - busca ativa 

 

Consiste na inspeção de áreas residenciais e comerciais em busca de 

vestígios da presença de roedores reunindo dados quantitativos sobre o seu grau de 

infestação em uma determinada localidade. 

 

7.1.1 Definição da área  

 

Realizar o levantamento do índice de infestação predial nos bairros de 

Piedade, Jardim Jordão, Prazeres e Cajueiro Seco, uma vez que estes bairros 

reúnem condições ambientais e socioeconômicas propícias à infestação de roedores 

e tem tido os maiores números de casos suspeitos e/ou confirmados de 

leptospirose. 

 

7.1.2 Metodologia de amostragem para o levantamento de índice 

 

Para o sorteio dos quarteirões a serem inspecionados, utilizaremos o método 

de amostragem aleatória empregado no Levantamento de Índice Rápido do Aedes 

aegypti (LIRAa) do Programa de Controle da Dengue. A área desejada será 

mapeada com a numeração de todos os quarteirões existentes e o número médio de 

imóveis por quarteirão. O número de imóveis a serem inspecionados será obtido 

utilizando-se a seguinte tabela: 

 

Se a área contém Número mínimo de imóveis a ser inspecionado 
10.000 ou mais imóveis 500 
Entre 3.000 e 10.000 imóveis 450 
Menos de 3.000 imóveis 435 
Fonte: Urban rat surveys- H.Davis, A Casta Ang. G.Schatz 
CDC, Atlanta, 1977. 
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7.1.3 Inspeção 

 

As inspeções serão realizadas em parceria com os agentes de combate a 

endemias (ACE) que estão na Coordenação de Vigilância e Controle da Dengue que 

trabalham nas áreas selecionadas. No momento da inspeção o ACE deverá informar 

o objetivo da visita ao morador ou responsável pelo imóvel, inspecionar todo o 

imóvel buscando vestígios da presença de roedores e registrar em formulário as 

informações referentes ao imóvel e acerca da presença ou não de roedores. A meta 

estipulada para cada ACE é a inspeção de 30 imóveis/dia. Após a inspeção de todos 

os imóveis da amostra, os dados serão utilizados na elaboração do relatório. 

 

7.1.4 Organização e apresentação dos dados levantados 

 

Os dados serão organizados e resumidos em tabelas que conterão 

quantitativos de infestação, reclamações e solicitações ao CVA Jaboatão e agravos 

causados por roedores e será confrontado com dados da infra-estrutura urbana e 

condições socioeconômicas do local. 

A partir da discussão dessas correlações, deverá ser emitido parecer 

conclusivo sobre a necessidade da intensificação ou não do programa de controle 

de roedores no local, bem como a intervenção das secretarias de obras e serviços 

urbanos e companhia de abastecimento. 

 

7.2 Controle de roedores 

 

O programa de controle de roedores contará com uma equipe formada por 01 

supervisor de campo e 12 ACE’s e desenvolverá suas ações de rotina nos bairros do 

município contemplando todas as Regionais de saúde. Será baseado na prevalência 

das espécies existentes, no grau de incidência de doenças por eles transmitidas, 

assim como, nas condições socioeconômicas e sanitárias do local que sofrerá a 

intervenção, e terá como objetivo estabelecer um manejo integrado das ações, 

unindo medidas preventivas, corretivas e de eliminação de roedores. O manejo 

integrado dos roedores pressupõe uma série sucessiva de cinco fases distintas: 

inspeção, identificação, medidas corretivas e preventivas (antirratização), 

desratização, avaliação e monitoramento. 
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7.2.1 Inspeção da localidade 

 

A área que sofrerá a intervenção será inspecionada e examinada em busca 

de dados e informações sobre as condições socioeconômicas, de saneamento e 

habitação. Também serão utilizados dados do IBGE, com o objetivo de planejar as 

ações de inspeção. Cada ACE terá como meta diária a inspeção de 30 imóveis nas 

atividades de rotina, sendo a meta da equipe em torno de 360 imóveis 

inspecionados/dia. 

 

7.2.2 Identificação das espécies infestantes 

 

É importante que a partir da informação sobre os hábitos, relato dos 

moradores e o encontro de vestígios (fezes, animais mortos) se identifiquem a 

espécie (ou espécies) infestante(s) na área alvo, uma vez que, com isso obtêm-se 

informações sobre sua biologia e ecologia, facilitando o planejamento das ações de 

combate. 

 

7.2.3 Medidas preventivas e corretivas (antirratização) 

 

Serão dadas orientações aos proprietários durante a inspeção do local sobre 

as condições favoráveis ao abrigo e manutenção dos roedores e indicando as 

medidas preventivas e corretivas que devem ser adotadas para impedir e/ou 

dificultar a colonização e expansão de novos roedores.  

 

7.2.4 Desratização 

 

A desratização é a utilização de processos capazes de produzir a eliminação 

dos roedores infestantes, podem-se utilizar processos mecânicos ou físicos 

(ratoeiras, armadilhas) e processos químicos (raticidas). Para o controle de roedores 

o município adotará o uso de raticida a base de brodifacoum nas apresentações de 

bloco parafinado de 20g, bloco parafinado de 5g e iscas granuladas de 20g e raticida 

a base de cumatetralil na apresentação de pó de contato. Os blocos parafinados 

serão usados nas áreas externas, às iscas granuladas na área interna e o pó de 

contato nas tocas e trilhas de roedores. 
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A desratização utilizando os blocos parafinados e iscas granuladas, por se 

tratarem de raticidas anticoagulantes de dose única, será realizada no local, com a 

indicação de intervalos de 08 (oito) dias até que o consumo de raticida esteja 

estagnado. Poderá ser utilizado em cada ponto de iscagem até 5 blocos parafinados 

de 20g ou até 10 blocos parafinados de 5g, numa distância de 1 a 5m um do outro, 

de acordo com o ambiente.  

No caso da formulação do pó de contato, por se tratar de raticida 

anticoagulante de dose múltipla, para que o efeito letal ocorra é preciso o roedor 

ingerir uma segunda dose dentro de 48 horas após a ingestão da primeira, portanto 

adotaremos a técnica de “iscagem saturante” onde, colocar-se-á uma grande 

quantidade de pontos de iscagem na área, com cerca de 20g de pó de contato, de 

forma que todos os roedores dessa colônia tenham a oportunidade de voltar a ingerir 

o produto na noite seguinte e dentro de três dias será repetido o processo até 

diminuir e/ou desaparecer o consumo. 

 

7.2.5 Avaliação e monitoramento 

 

Serão realizadas reinspeções periódicas da área em busca de vestígios da 

presença de roedores, fazendo assim o monitorando e avaliando a situação da área 

no tocante ao grau de infestação de roedores e das condições ambientais. 

 

7.3 Ações educativas 

 

Serão realizadas palestras, teatro de fantoches e atividades lúdicas 

abordando a temática do manejo correto do ambiente, acondicionamento correto do 

lixo no domicílio, acondicionamento correto de alimentos, condições de abrigo, 

alimentação e proliferação dos roedores e prevenção da leptospirose.  

As atividades serão realizadas nas escolas que estão localizadas nos bairros 

de Piedade, Jardim Jordão, Prazeres e Cajueiro Seco, perfazendo um total de 20 

escolas trabalhadas. A palestra será ministrada por técnico do CVA Jaboatão, 

fazendo uso de apresentações em datashow. O teatro de fantoches e as atividades 

lúdicas serão desenvolvidas pela equipe do Grupo Técnico de Mobilização e 

Educação em Saúde do CVA Jaboatão. 
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8 CRONOGRAMA DA INTERVENÇÃO 

 

Atividades 
Ano 2013 

Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ago  Set Out  Nov Dez 

Levantamento 
do índice de 
infestação 
predial 

X   X   X   X   

Inspeção nos 
imóveis, ruas e 
áreas de risco. 

X X X X X X X X X X X X 

Orientação 
sobre medidas 
corretivas e 
preventivas 
(antirratização) 

X X X X X X X X X X X X 

Desratização, 
avaliação e 
monitoramento 
durante a 
inspeção. 

X X X X X X X X X X X X 

Palestras nas 
escolas 
municipais  

  X X X   X X X X  

Produzir 
informes 
epidemiológicos 

     X      X 

Cronograma de atividades, Autor, 2012 

 

8.1 Recursos Humanos  

 

O plano de intervenção será desenvolvido por uma equipe composta por: 02 

(dois) coordenadores/técnicos da vigilância ambiental voltado para o controle de 

roedores e leptospirose, 01 (um) auxiliar administrativo, 01 (um) digitador, 01 (um) 

supervisor de equipe de campo e 12 (doze) agentes de combate a endemias que 

ficam internos no CVA Jaboatão. Para a realização do Levantamento do índice de 

infestação predial contaremos com a colaboração dos agentes de combate a 

endemias que estão trabalhando diretamente nos bairros inspecionados. 

 

8.2 Recursos Materiais/ Equipamentos  

 

- Transporte (Kombi); 

- Uniforme;  
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- Crachás de identificação; 

- Botas de borracha; 

- Bolsa de lona com divisões para transporte de prancheta, lápis, formulários, 

arame, raticidas e outros; 

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de uso diário − máscara semi-

facial e luvas de borracha ou PVC cano médio; 

- Prancheta para facilitar anotações; 

- Lápis, borrachas e apontadores; 

- Ficha de inspeção de campo; 

- Folhetos educativos; 

- Raticida nas apresentações de bloco parafinado, iscas granuladas e pó de 

contato; 

- Polvilhadeira; 

- Arame galvanizado nº22 para fixação de blocos impermeáveis; 

- Computadores - O município já dispõe de veículo para esta finalidade; 

- Aparelho Multimídia (datashow) - O município já dispõe de equipamento 

para esta finalidade; 

- Estrutura para teatro e figurino e fantoches - O município já dispõe de 

estrutura para esta finalidade; 

- Brindes para as atividades lúdicas. 
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9 ORÇAMENTO DETALHADO 

 

Itens  Quantidade  Valor 
unitário*  

Valor total  % 

Raticidas      
Raticida – bloco parafinado 20g 1500 kg 60,00 90.000,00 48,5 
Raticida – iscas granuladas 1000 kg 24,00 24.000,00 12,9 
Raticida – pó de contato 500 kg 35,00 17.500,00 9,4 
Material Gráfico      
Ficha de inspeção de campo 20.000 und. 0,10 2.000,00 1,1 
Panfletos educativos; 10.000 und. 0,50 5.000,00 2,7 
Equipamentos      
Polvilhadeira 50 und. 15,46 773,00 0,4 
EPI     
Máscara semi-facial 150 und. 25,00 3.750,00 2,0 
Luva de borracha – PVC 1800 par. 5,40 9.720,00 5,2 
Luva de procedimento 5000 cx 32,90 16.450,00 8,9 
Materiais  diversos      
Arame galvanizado nº22 500 kg 26,00 13.000,00 7,0 
Lápis 04 cx. 28,90 115,60 0,1 
Borracha 15 cx. 9,50 142,50 0,1 
Apontador 300 und. 0,60 180,00 0,1 
Prancheta 150 und. 2,00 300,00 0,2 
Brindes 500 5,00 2.500,00 1,3 
Total  185.431,10 100 
Orçamento detalhado, Autor, 2012 

*Pesquisa de preço feita através de sites de compras da internet.  
 

O município já dispõe para esta finalidade:  

 

Transporte (Kombi); Uniforme; Crachás de identificação; Botas de borracha; 

Bolsa de lona com divisões; Computadores; Aparelho Multimídia (datashow); 

Estrutura para teatro. 

 

9.1 Fonte de Financiamento  

 

A fonte de financiamento do presente plano de intervenção será a Secretaria 

Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes. 

. 
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10 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

A viabilidade desse plano de intervenção está assegurada visto que a 

leptospirose é considerada por todos os níveis de governo um problema de saúde 

pública. A redução da incidência da doença bem como o controle de roedores está 

pactuada no plano anual de saúde, sendo uma das prioridades da vigilância 

ambiental do município. 

Os materiais e equipamentos que serão utilizados no plano estão orçados no 

teto da Vigilância em Saúde/Vigilância Ambiental, uma vez que alguns já são 

utilizados na rotina do trabalho. 

Para realização do plano será necessária à participação dos técnicos, dos 

agentes de combate a endemias do município e dos agentes internos do CVA 

Jaboatão que estão diretamente envolvidos com os problemas da leptospirose e do 

controle de roedores da vigilância ambiental, da vigilância epidemiológica, da 

educação em saúde, dos médicos e enfermeiros da atenção básica. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O controle de roedores e a diminuição da incidência da leptospirose vão além 

das competências das vigilâncias em saúde, devido a sua complexidade, dimensão 

e fatores intercorrentes. Todavia, esperamos que a reestruturação das ações de 

rotina da vigilância ambiental articulada com as Secretarias de Obras e Serviços 

urbanos e Secretaria de Educação irão aumentar a eficácia no controle de roedores. 

 A integração das Vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e da Atenção básica 

permitirá um entendimento da real problemática do município e subsidiará as 

melhores formas de intervenção. 
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