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INTRODUÇÃO
A contagem do número de imóveis existentes no município ou o Reconhecimento
Geográfico (RG) representa importante ferramenta de apoio para o planejamento dos recursos
humanos e materiais necessários para o adequado desenvolvimento das atividades de controle
vetorial do Aedes. Consiste na identificação e numeração dos quarteirões, na especificação do
tipo de imóvel (residência, comércio, terreno baldio, e outros) e de sua quantificação nos
referidos quarteirões, nos bairros/localidades.
A identificação e registro do número de quarteirões e imóveis existentes nos
bairros/localidades dos municípios auxilia nas atividades de vigilância (pesquisa vetorial) e
controle de vetores (visita domiciliar) realizadas pelos Agentes de Controle de Endemias (ACE).
A atualização do número de imóveis deverá ser executada rotineiramente, pelo
menos duas vezes por ano e deve ser registrada nos formulários específicos (Anexo 1 e Anexo
2). Conforme Nota Técnica1, essas informações deverão ser inseridas nos sistemas de
informação oficiais (SISLOC - Sistema de Localidades e SISPNCD - Sistema de Informação do
Programa Nacional de Controle da Dengue) do Ministério da Saúde (MS).
Essas informações deverão ser inseridas nos sistemas de informação oficiais (SISLOC Sistema de Localidades e SISPNCD - Sistema de Informação do Programa Nacional de Controle
da Dengue) do Ministério da Saúde (MS).
Os dados registrados nestes sistemas também são utilizados para a avaliação do
cumprimento das metas de alguns indicadores de monitoramento, que interferem diretamente
nos financiamentos das ações da Vigilância em Saúde1.

1

Nota Técnica nº 05 /2018 - SES-PE/SEVS/DGCDA/GVA de 04 de abril de 2018. Disponível em:

https://www.cievspe.com/informaes-estratgicas.
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1. OBJETIVO GERAL
Orientar, em virtude das interpretações divergentes, os profissionais responsáveis pelo
controle vetorial (Coordenadores das Vigilâncias, Supervisores de Campo e ACE) dos municípios
e das Gerências Regionais de Saúde (GERES) devido à necessidade de uniformização dos
procedimentos operacionais nas atividades de atualização, identificação e contagem dos
imóveis e quarteirões nas localidades dos municípios do estado de Pernambuco.

9

2. DEFINIÇÕES


Cidade: Toda capital ou sede municipal. Povoação que corresponde a uma categoria
administrativa, geralmente caracterizada por um número elevado de habitantes, por
elevada densidade populacional e por determinadas infraestruturas.



Localidade: É uma determinada área com denominação própria e limites naturais ou
artificiais bem definidos, com um ou mais imóveis e com acesso comum (Exemplo:
cidade, bairro, distrito, vila, povoado, sítio, usina, etc.).



Bairro: Área de uma cidade com agrupamento de imóveis de denominação própria.



Distrito: Divisão administrativa de um município ou cidade, que pode compreender um
ou mais bairros/localidades.



Vila: Toda sede de distrito municipal. Povoação de categoria inferior a uma cidade, mas
superior a um povoado.



Povoado: Área com agrupamento de imóveis com denominação própria, que não seja
propriedade particular nem sede de distrito municipal. Local habitado com um número
reduzido de imóveis e pessoas.



Fazenda: Área rural com um ou vários imóveis, de propriedade particular.



Sítio: Área rural com características semelhantes à de uma fazenda, porém de menor
extensão.



Usina: Área com um imóvel ou agrupamento de imóveis, que seja ou tenha sido sede de
uma indústria.



Engenho: Área com as mesmas características de usina, porém conhecida com a
denominação de Engenho.



Aldeia: Localidade pequena sem jurisdição própria, geralmente localizada na zona
rural dos municípios (Povoação Indígena).



Acampamento: Unidades móveis, conhecidas com a denominação de acampamento e
pertencentes a órgãos privados ou públicos.



Assentamento: Local onde se localiza uma povoação de trabalhadores rurais ou pessoas
que vivem no campo permanentemente.
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3. PROCEDIMENTOS PARA EFETUAR O
RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO
Esta é uma atividade de fundamental importância para a identificação e numeração dos
quarteirões e dos imóveis (residência, comércio, terreno baldio e outros) existentes nas
localidades dos municípios onde são executadas as atividades de controle de vetores. A
atualização do número de imóveis deverá ser executada rotineiramente, pelo menos duas
vezes por ano.
Os municípios com mapas/croquis já construídos devem utilizá-los como parâmetro
para a atualização do RG, observando as delimitações de áreas urbanas e rurais, sendo
posteriormente e permanentemente atualizadas durante os trabalhos subseqüentes. Em casos
onde houver dúvidas, o RG nas áreas urbanas ou rurais, precisa ser realizado buscando-se o
apoio e cooperação das autoridades locais ou proprietários (no caso de propriedades
particulares).
O Agente de Controlo de Endemias (ACE) responsável pela atualização dos imóveis,
deverá efetuar um reconhecimento prévio e cuidadoso de toda a área da localidade, visando
definir seus limites, vias de acesso e a localização dos imóveis.

3.1.

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.
Quando nas localidades aparecerem novos quarteirões sequenciais (Exemplo:
quarteirão com sequência 40-1) que excedam 20% do total existente (Exemplo: numa
localidade com 25 quarteirões onde cinco deles são sequenciais), recomenda-se a atualização
dos referidos mapas/croquis. Sendo assim, estes terão os quarteirões atualizados, com a
numeração inicial (Quarteirão nº 1) até o último quarteirão da localidade (Quarteirão nº 25),
sem sequência.
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Observação: Caso o município não possua mapas/croquis de reconhecimento geográfico (RG)
das localidades a serem trabalhadas, a Regional de Saúde poderá ser comunicada com o
objetivo de providenciar um treinamento para o referido município.

3.1.1. Classificação do Quarteirão

a) Quarteirão Regular:
É aquele que pode ser circundado totalmente, ou seja, partindo-se de um ponto,
retorna-se ao mesmo (Figura 1).

Figura 1: Quarteirão regular.

b) Quarteirão Irregular:
É aquele que não pode ser circundado totalmente devido a existência de uma barreira
física natural ou artificial (Figura 2).
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Figura 2: Quarteirão irregular.
3.1.2. Numeração dos Quarteirões

A numeração dos quarteirões de uma localidade é de grande importância para a sua
identificação, devendo ser realizada e atualizada rotineiramente.
No caso de se dispor de mapas/croquis da localidade (ou localidades) a ser trabalhada,
se fará apenas a numeração dos quarteirões após atualização (inserção de novos quarteirões,
se necessário). Tanto nos mapas/croquis construídos por um reconhecedor ou mesmo naqueles
já preexistentes, a numeração dos quarteirões se fará a partir da análise dos mesmos.
A numeração do quarteirão deve seguir uma sequência crescente por localidade,
tomando-se por base a direção ou rumo da via de acesso referencial da localidade.
a) Sequência de Quarteirão:
É utilizada quando um quarteirão é subdividido ou quando há o surgimento de um novo
quarteirão, após o reconhecimento já ter sido realizado pela a equipe de ACE do município. Na
identificação da sequência, o número originário do quarteirão deverá ser preservado. Deste
modo, após o número original do quarteirão já existente, se escreve o número do sequencial da
divisão ou do novo quarteirão, separado por um traço (-).
Exemplo: Se o quarteirão nº 45 foi dividido em dois ou mais ou surgiu um novo quarteirão
entre ele e o quarteirão nº 46, teremos o quarteirão original (45) que mantém a numeração e
os demais que surgirão serão numerados com a sequência 45-1, 45-2 (Figura 3).
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Figura 3: Identificação de quarteirões em sequência.
b) Marcação do Quarteirão:

Nos quarteirões que já foram reconhecidos, onde a numeração não está legível ou
visível, os ACE deverão inserir a numeração (conforme o reconhecimento já realizado) em local
adequado nos imóveis do quarteirão, para que fiquem visíveis a todo pessoal de campo (ACE,
Supervisores, Coordenadores). Esta sequência de números deverá ser realizada seguindo o
sentido horário (Figura 4).
A identificação dos quarteirões deverá ser realizada por meio de sinais conforme a
representação abaixo (Exemplo: quarteirão nº 4):
4 = Indica o início do quarteirão nº 4;
4= Indica a continuação do quarteirão nº 4;
4= Indica o final do quarteirão nº 4;
4= Indica que o quarteirão nº 4 é constituído por um só imóvel.
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Figura 4: Marcação para a identificação do quarteirão.

No caso dos quarteirões onde as ruas de delimitação são extensas, tornando demorada
a procura do número do quarteirão em uma de suas extremidades, a seta indicativa ( ) poderá
ser repetida o mínimo de vezes necessárias no centro do quarteirão (Figura 5).

Figura 5: Marcação para a identificação do quarteirão extenso.

3.2.

IMÓVEL

É um bem ou propriedade que não é móvel.
É a unidade básica do serviço antivetorial, caracterizada devidamente por ter ou não
edificação de acesso exclusivo e utilizado para moradia, comércio e outros fins.
De acordo com esta definição considera-se como imóvel: residência, comércio, terreno
baldio (TB) e outros.
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3.2.1. Tipos de Imóveis
a) Residência:

Moradia habitual em determinado lugar.
Imóvel que pode não ter morador naquele momento (residência desocupada) ou
possuir um ou mais habitantes;

b) Comércio:

É um estabelecimento comercial, imóvel utilizado para a compra e venda de valores,
mercadorias por atacado e/ou varejo.
Em relação à visita ao imóvel tipo comercial (Exemplo: motel, pousada, hotel, galeria,
shopping center, etc.), o mesmo deve receber numeração única (Figuras 6 e 7), mesmo que
exista piso superior ou várias lojas (ou box). Esta recomendação (imóvel comercial) também
deve ser empregada para as repartições públicas.

Figura 6: Imóvel comercial tipo horizontal (Exemplo: galeria, mercados públicos, etc.)

Figura 7: Imóvel comercial tipo vertical (Exemplo: hotel, prédios comerciais, etc.)
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c) Terreno Baldio (TB):

Extensão de terra sem proveito, abandonada ou que futuramente será destinada a
construção de imóvel residencial, comercial ou outro tipo de imóvel.
Define-se TB como todo tipo de imóvel que não estiver iniciado uma construção a partir
do alicerce (base ou sapata) e houver obstáculos físicos o circundando, assim como cercas,
muros ou que esteja entre dois tipos de imóveis. Não será considerada marcação de separação
com estacas de loteamento (Figuras 8).

Figura 8: Exemplos de TB cercado e murado.

Todo TB terá numeração própria, mesmo que seja só escrito no formulário de campo. A
numeração segue a sequência do imóvel anterior, facilitando assim a identificação do mesmo.
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Exemplo: se o imóvel anterior possuir o nº 30, o TB será identificado com o nº 30-1 (Figura 9).

Figura 9: Exemplo de sequência onde há um TB sem numeração.

d) Outro:
Estabelece-se como imóvel OUTRO as repartições públicas, estabelecimentos de ensino
público ou privado (escola, colégio, faculdade), igrejas, templos religiosos, estabelecimentos de
saúde públicos ou privados (hospitais, UPAS, PSF, centros de saúde, etc.), delegacias, presídios,
garagens, terminais rodoviários. Também serão considerados como OUTRO as construções
iniciadas com o alicerce (base ou sapata) e sem as características definidas do imóvel
(residencial ou comercial).

Observação: As garagens com acesso interno para outro imóvel (principal) não receberá
numeração e será considerado anexo desse imóvel residencial ou comercial (Figura 10). A
garagem só será numerada se não possuir ligação (acesso) e ficar situada fora do terreno (muro
ou cerca) de um imóvel, e será considerada um imóvel tipo OUTRO (Figura 10).

Figura 10: Garagem com e sem ligação com o imóvel principal.
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3.2.2. Numeração do Imóvel
No Programa de Controle das Arboviroses (Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela),
a numeração (identificação) dos imóveis deverá ser realizada iniciando pela direita e seguir o
sentido horário.
Nos centros urbanos onde já exista numeração oficial dos imóveis (Exemplo: numeração
feita pela prefeitura, Celpe, Compesa), a mesma deverá ser respeitada. Nas localidades onde
não exista numeração oficial dos imóveis ou o morador não tenha conhecimento, esta será
efetuada provisoriamente (até ser inserida a numeração oficial) pelo ACE que trabalha na área 2.
Ou seja, utiliza-se a numeração do imóvel anterior (com número oficial) e insere-se a sequência
naqueles imóveis sem numeração, quantas vezes forem necessárias (Exemplo: imóvel anterior
de número 20, os demais imóveis sem numeração serão identificados com o nº 20-1, nº 20-2 e
assim por diante).
Na zona rural a numeração do imóvel deverá ser feita em lugar visível, ao lado direito da
porta principal ou a mesma deverá ser inserida na parte da casa situada em frente à via
principal. Quando existir a numeração oficial nesses imóveis (Exemplo: numeração feita pela
prefeitura, Celpe, Compesa) ou de outros programas de saúde pública (Exemplo: Programa de
Controle da Doença de Chagas, etc.), a mesma deverá ser respeitada.

a)

Sequência (numeração de imóvel horizontal):

É ação de dar seguimento, de seguir, de continuar com algo que já foi iniciado
previamente.
A sequência numérica pode ser finita (quando é determinado um fim para a
apresentação da sequência) ou infinita (quando não é definido um limite para a sequência).
Apesar da numeração oficial, os ACE poderão encontrar dois ou mais imóveis na mesma
rua e quarteirão com os números iguais ou sem numeração. Quando isto ocorrer e não for
possível obter a numeração real dos mesmos, adotam-se os seguintes procedimentos:

1º caso: dois ou mais imóveis com o mesmo número (Exemplo: imóveis com o nº 20) na mesma
rua e quarteirão, observando o sentido horário de deslocamento do ACE e a numeração básica

2

Dengue – Instruções para pessoal de combate ao vetor: Manual de Normas Técnicas, MS/2001
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do primeiro imóvel (Exemplo: nº 20), o segundo imóvel será de nº 20-1, o terceiro será de nº
20-2 e assim por diante (Figura 11).

Figura 11: Sequência de imóveis com a numeração repetida na mesma rua e quarteirão.

2º caso: um ou mais imóveis sem numeração na mesma rua e quarteirão, observando o sentido
horário de deslocamento, o ACE adotará como base a numeração oficial do último imóvel com
numeração (Exemplo: imóvel de nº 21) e o seguinte (que não possui numeração) deverá ser
numerado (identificado) pelo ACE com o nº 21-1, nº 21-2 ... (Figura 12).

Figura 12: Sequência de imóveis sem numeração na mesma rua e quarteirão.

Nas aglomerações (Exemplo: vilas, assentamentos, loteamento estilo “Minha Casa
Minha Vida”, etc.) que surgem rapidamente próximo às zonas urbanas, os imóveis deverão ser
numerados (identificados) a partir do último imóvel, do último quarteirão da localidade
próxima dessas aglomerações, até o infinito (Exemplo: último imóvel nº 40, então, na
aglomeração inicia-se as numerações dos imóveis com o nº 40-1 para o primeiro imóvel, o nº
40-2 para o segundo, o nº 40-3 para o terceiro e assim por diante). Quando se oficializar a
aglomeração, a numeração dos imóveis utilizada será a oficial (numeração feita pela prefeitura,
Celpe, Compesa) ou será iniciada a partir do número 1.
Imóveis dentro do mesmo terreno, delimitado por cercas ou muros, sem ligação entre si
e com um ou mais acesso de entrada e saída, deverão ser numerados (identificados) conforme
casos a seguir:
20

3º caso: quando for um imóvel residencial, tendo ou não morador, utiliza-se como
referência a numeração do imóvel principal (Exemplo: número 20) e as residências serão
numeradas pelo ACE como o nº 20-1, nº 20-2 e assim por diante (Figura 13). Cada residência,
além do imóvel principal, será considerada individualmente como um imóvel e deverá ser
computado como um ou mais imóvel.

Figura 13: Residências no mesmo terreno com único acesso para entrada e saída.

4º caso: os demais imóveis serão considerados como anexos e não serão numerados
nem computados (Figura 14).

Figura 14: Imóveis no mesmo terreno considerados como anexos.

b)

Complemento (numeração de imóvel vertical):

Significa acabamento e remete para algo que completa outra coisa.
Em relação as ações do Programa de Controle das Arboviroses, refere-se à existência de
um imóvel sobre outro. Nestas situações utiliza-se a numeração do imóvel base (térreo) como
principal (Exemplo: nº 75) e no imóvel superior utiliza-se a numeração complemento separado
por uma barra (/) (Exemplo: nº 75/1). Serão considerados como dois imóveis computados
individualmente, sendo estes imóveis iguais (Exemplo: duas residências, ou dois prédios
21

comerciais, etc.) ou diferentes (Exemplo: uma residência e um comércio, ou um comércio e um
imóvel tipo outro) (Figura15).

Observação 1: Em relação aos imóveis comerciais, serão considerados apenas aqueles que não
se enquadram na situação do tópico 3.2.1 (Tipos de Imóveis) - b (Comércio).

Figura 15: Imóveis identificados com numeração complementar.

Observação 2: Nas situações onde nesses imóveis existem dois acessos, interno e externo e a
utilização do acesso interno ao imóvel superior seja privativo, cada imóvel também receberá
uma numeração. Exemplo: nº 75 para o imóvel térreo e nº 75/1 para o imóvel superior (Figura
15).

Observação 3: Não se enquadram nesta situação os imóveis residenciais (apenas com acesso
interno) com pisos superiores, tais como, imóveis do tipo duplex, triplex (Figura 16).

Figura 16: Imóveis residênciais com pisos superiores.

Nos prédios residenciais (tipo prédios com apartamentos) também será utilizada a
numeração com complemento, sendo o número do prédio considerado como base e os
números dos apartamentos (Aptos.) separados deste por barra.
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Exemplo: Os apartamentos 101 e 102 localizados num prédio residencial da Rua Central nº 125,
serão identificados como o seguinte: 125/101 e 125/102. Cada apartamento será computado
como um imóvel.

Nos imóveis que possuem laje com acesso por uma escadaria externa, ou interna, e
nesta laje não possui uma construção definida (residência ou comércio), considera-se apenas o
imóvel térreo. A laje não será considerada um imóvel e não será numerada ou computada
(Figura 17).

Observação 4: Apenas será considerada imóvel (residencial, comercial, outros) quando nesta
laje ocorrer o erguimento de paredes (verificar tópico 3.2.1. Tipos de Imóveis).

Figura 17: Imóvel com presença de laje com acesso por escadaria.

Para aqueles imóveis que se estendem entre duas ruas e possuem acessos por ambas
(duas entradas), se estabelece um único número no principal acesso (entrada), sendo
considerado como um único imóvel (Figura 18).

Figura 18: Imóvel com duas vias de acesso e com única numeração.
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ANEXOS
4.1.

Anexo 1: Modelo de boletim para atualização do número de imóveis por localidade
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4.2.

Anexo 2: Modelo de boletim para atualização do número de imóveis – SISLOC e
Localidade Web
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