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Apresentação 

Considerando a elevada importância das doenças 

transmitidas por insetos vetores no Brasil, tais como a 

doença de Chagas e as Leishmanioses, as ações de 

vigilância e controle constituem-se imprescindíveis para 

o manejo adequado dessas doenças. Entre os aspectos 

positivos que decorrem do desenvolvimento dessas ações, 

destacam-se: identificar fatores de risco, recomendar e 

avaliar as medidas de prevenção e o bom direcionamento 

do controle químico residual.  

Nesse sentido, este Guia Operacional vem abordar 

ações voltadas à vigilância entomológica e ao controle 

químico residual no Controle da Doença de Chagas e das 

Leishmanioses em Pernambuco, com o objetivo de 

contribuir para as boas práticas do desenvolvimento das 

atividades voltadas à vigilância e ao controle vetorial. 
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1.2 Doença de Chagas 

A doença de Chagas (DC) é uma antropozoonose 

causada pelo protozoário flagelado (Trypanosoma 

cruzi) e que possui como principal forma de 

transmissão ao homem e outros mamíferos, a forma 

vetorial pelos triatomíneos.  

 

Em 2006, o Brasil recebeu a Certificação da 

Eliminação da Transmissão Vetorial Domiciliar da 

Doença de Chagas (DC) pelo Triatoma infestans, 

principal espécie transmissora. Essa conquista 

possibilitou que outras espécies colonizadoras 

ocupassem o espaço deixado pela principal espécie, 

adquirindo maior importância na transmissão da 

doença (Figura 1 e 2).  

 

 

 

Sendo uma doença endêmica, sua ocorrência é 

uma consequência da forma como o ambiente é 

explorado pelo homem numa determinada área. 

Dessa forma, a diminuição da fauna reflete a 

ocupação desordenada do meio ambiente trazendo 

muitas consequências, como a redução da diversidade 

de oferta de fonte alimentar para os triatomíneos, o 

que provoca seu deslocamento do seu habitat natural 

em busca de alimentos (hematofagia).  

Associado a isso, as más condições das habitações 

e os hábitos da população facilitam a domiciliação dos 

triatomíneos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

1. O que é vigilância entomológica? 

 

Pode ser entendida como a contínua observação e 

avaliação de informações originadas das características 

biológicas e ecológicas dos vetores, nos níveis das 

interações com hospedeiros humanos e animais 

reservatórios, sob a influência de fatores ambientais 

(GOMES, 2002). Constitui-se um instrumento que tem como 

base técnicas para administrar e operacionalizar os 

indicadores. Os indicadores entomológicos da Doença de 

Chagas e Leishmanioses são decisivos para recomendar 

medidas de prevenção e controle dos riscos biológicos, 

mediante a coleta sistematizada de dados e consolidação 

nos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde. 
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Informações sobre a população de vetores 

 Densidade 

 Interação vetor-homem 

 Condições ambientais 

 Condição sociocultural da população humana 

 

Situação de risco de transmissão da doença associado 

ao vetor 

 

A
n
á
li
se

 

 

Medidas de Controle 



 

  

Fonte: Acervo SEVS-SES-PE 

Segundo o estudo da distribuição geográfica de 

triatomíneos em 2014, Pernambuco registrou a captura 

de 13 espécies de triatomíneos no ambiente domiciliar: 

Triatoma brasiliensis, Panstrongylus megistus, Triatoma 

pseudomaculata, Panstrongylus lutzi, Triatoma sordida, 

Rhodnius nasutus, Rhodnius neglectus, Triatoma 

petrochiae, Triatoma melanocephala, Triatoma 

rubrofasciata, Triatoma tibiamaculata, Psammolestes 

tertius e Panstrongylus geniculatus (GALVÃO & GURGEL-

GONÇALVES, 2014). 

 

O estado de Pernambuco está localizado em uma 

região originalmente de risco para a transmissão 

vetorial, justificando a necessidade da execução das 

ações de vigilância e controle entomológico. A 

estratificação de risco de transmissão da doença 

elaborada em 2015, (Figura 3) propôs um reordenamento 

das atividades de vigilância e controle vetorial, onde 

devem compreender: a) pesquisa entomológica regular 

e periódica (ao menos em ciclos semestrais); b) 

Delimitação da área de infestação, sempre que houver o 

achado de triatomíneos, com expansão da pesquisa 

entomológica a partir do foco índice; c) controle químico 

residual; d) Exame sorológico em residentes de 

domicílios onde se capture triatomíneos positivos para 

Trypanosoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Reconhecimento geográfico (RG) ou 

atualização do RG 

Tem como finalidade situar, qualificar e 

nomear as localidades, casas dos habitantes 

da área, bem como informar sobre os 

acidentes geográficos e os acidentes de 

acesso. 

 

Deve ser realizado diante do surgimento de 

uma nova localidade.  

 

OBJETIVOS:  

 

1. Facilitar a programação das atividades de 

campo (pesquisa entomológica e controle 

químico).  

2. Atualizar as novas unidades domiciliares 

construídas (Uds), bem como as que foram 

demolidas. 

3. Informar sobre acidentes geográficos e 

recursos naturais (rios, montanhas), recursos 

assistenciais (serviços de saúde) e outras 

características existentes na localidade. 

 

1.1.2 Pesquisa entomológica de 

triatomíneo 

VIGILÂNCIA ATIVA  

Consiste numa vigilância programada pelo 

município e realizada por equipe habilitada de 

entomologia – Agente de Controle de Endemias 

(ACE). 

METODOLOGIA: No ambiente intradomiciliar, 

todas as superfícies internas e externas da casa 

devem ser pesquisadas, bem como móveis e outros 

objetos (quadro, calendário) que possam abrigar o 

vetor. E no peridomicílio todos os anexos que 

favoreçam a presença do triatomíneo (Quadro 1).  

 

 

Figura 3 – Municípios distribuídos de acordo com a estratificação 

de risco para a Doença de Chagas. Pernambuco, 2015 

ALTO MÉDIO BAIXO S/ NOTIFICAÇÃO 

Fonte: Acervo SEVS-SES-PE 
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Quadro 1 – Resumo dos locais de pesquisa de triatomíneo no intra, 

peridomicílio e anexos. 

LOCAIS PARA PESQUISA 

INTRADOMICÍLIO 
Paredes internas e externas da 

casa, incluindo móveis, 
quadros, calendário. 

PERIDOMICÍLIO 
E ANEXOS 

Quarto de materiais ou 
depósito de grãos (milho; 

feijão) 
abrigo para os animais; 
Banheiro fora da casa. 

 

As capturas manuais devem ocorrer com o uso 

de pinça e lanterna (Figura 4 e 5). Os insetos 

capturados deverão ser enviados ao Laboratório 

Regional da GERES para a identificação da espécie de 

triatomíneo e o exame deste para T. spp no prazo de 

15 dias. 

É importante destacar que um único exemplar 

de triatomíneo adulto vivo e/ou colônia (ninfa) 

capturado no intra e/ou peridomicílio, a unidade 

domiciliar (UD) deverá ser considerada positiva para 

triatomíneo. 

Figura 4- Agentes realizando pesquisas entomlógicas no intra e 

pridomicílio. 

    

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo SEVS-SES-PE 

 

VIGILÂNCIA PASSIVA  

Inicialmente ocorre com a participação da 

comunidade, a partir de uma notificação de uma unidade 

domiciliar positiva ao Posto de Informação de Triatomíneos 

PIT.  

        Além disso, nas áreas de abrangência dos PITs, a 

realização de palestras com a comunidade constitui-se uma 

etapa importante na vigilância da doença.  

 

METODOLOGIA: As notificações e os triatomíneos 

deverão ser recolhidas quinzenalmente e encaminhados 

ao Laboratório Regional da GERES para exame do 

triatomíneo. O controle químico das UD’s positivas deverá 

ser programado num prazo máximo 60 dias. 

 

Caso a mesma unidade domiciliar seja notificada no 

período até 4 meses da borrifação anterior, deve-se 

realizar uma pesquisa entomológica na casa da notificação. 

Caso a UD seja positiva, estender a pesquisa num raio de 

100 metros. Concluída essa etapa, borrifar todas UD’s 

positivas (com triatomíneo vivo e/ou colônia). 

Quadro 2 – Resumo das atividades de pesquisa de triatomíneo pelo PIT. 

ETAPAS DA VIGILÂNCIA PASSIVA 
 

 
 

PIT 
 

1º notificação 

1) 
Receber  o exemplar do barbeiro e a 
notificação com nome do morador e  

endereço 

2) 
 

 Enviar o barbeiro ao Laboratório no 

prazo máximo de 15 dias; 

3) 
 Programar a borrifação da UD no prazo 

de até 60 dias. 

2º  notificação na mesma UD  
(até 04 meses após a 1ª notificação) 

1) 

 

Realizar pesquisa entomológica na 
casa ínicial e ao redor num raio de 

100 metros. 

2) 
Programar Borrifação em até 60 dias 

nas UD’s positivas. 

Quando o morador encontrar um triatomíneo 

(barbeiro): 1) não esmagar, apertar, bater ou danificar o 

inseto. 2) proteger a mão com luva ou saco plástico; 3) os 

insetos deverão ser colocados em recipiente com tampa 

para evitar a fuga, preferencialmente vivo.  
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1.2 Leishmanioses 

 

Trata-se de uma doença transmitida por insetos 

vetores conhecidos como flebotomíneos e 

popularmente conhecido como “Mosquito-palha”. Tais 

flebotomíneos são insetos de pequeno porte, medindo 

cerca de 3 a 5 mm de comprimento que vivem em 

ambientes úmidos ao abrigo da luz solar e ventos 

fortes. 

A vigilância entomológica compõe o Programa 

de Vigilância e Controle das Leishmanioses, cujo o 

propósito é levantar, investigar e monitorar 

informações de caráter quantitativo e qualitativo 

sobre os flebotomíneos, sobretudo onde ocorrem casos 

humanos de leishmanioses. 

 

1.2.1 Leishmaniose visceral 

1.2.2 Levantamento entomológico:  

Municípios sem registro de casos de LV 

(silenciosos) ou com o primeiro caso de 

transmissão da doença em humanos. 

 

OBJETIVOS:  

 

1. Verificar a presença de Lutzomya longipalpis 

e/ou Lutzomya cruzi, em municípios sem 

casos humanos de LV ou municípios 

silenciosos;  

2. Verificar a presença de Lu longipalpis e/ou Lu 

cruzi, em municípios com transmissão 

esporádica, moderada e intensa e que não 

tenham investigações anteriores 

3. Conhecer a dispersão do vetor no município, 

a fim de apontar, naqueles sem casos 

autóctones de LV as áreas receptivas;  

4. Conhecer as áreas receptivas para a 

realização do inquérito amostral canino;  

5. Orientar as ações de controle do vetor nos 

municípios com transmissão da LV;  

 

 

 

 

UNIDADE DE PESQUISA:  

Zona rural: iniciar a partir da casa com casos 

humanos se estendendo até a área que exista a 

presença do vetor 

  

Zona urbana: recomenda-se seguir as orientações de 

zoneamento do Programa de Controle das 

Arboviroses. 

METODOLOGIA:  armadilha luminosa - tipo CDC (Figura 6).  

Período de exposição: No fim da tarde (crepúsculo) até o 

período matutino seguinte durante três noites seguidas. 

Recomenda-se a utilização de bateria de 6 volts e voltagem 

entre 12 e 14 ampères. ATENÇÃO! Observar para não instalar 

as armadilhas próximo a locais com luminosidade (Quadro 2). 

 

 

Período de exposição: após o crepúsculo até o período 

matutino seguinte durante três noites consecutivas. 

A coleta de flebotomíneos deverá ser realizada em todos os 

setores e/ou localidade do município, utilizando-se de duas 

até dez armadilhas em cada setor/localidade. 

 

 

Figura 6 – Armadilha luminosa – tipo CDC 

Fonte: Google imagens 

Quadro 2 – Resumo da metodologia no levantamento entomológico de 

flebotomíneos usando armadilha luminosa – tipo CDC.  

 

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA ARMADILHA 

METODOLOGIA: armadilha luminosa – tipo CDC  
Período de 
exposição 

INTRADOMICÍLIO 

Cômodos, 
especialmente nos dos 
dormitórios, cozinha e 
locais com presença de 

animais domésticos, 
completando 12 horas 

3 (três) noites 
consecutivas;  

 
Iniciar no fim 

da tarde 
(crepúsculo) e 
retirar no dia 
seguinte pela 

manhã, 
completando 

12 horas 

PERIDOMICÍLIO 
E ANEXOS 

Plantas;  
 

Pontos com acúmulo de 
matéria orgânica;  

 
Presença de animais 

domésticos como cães, 
galinhas, porcos, 

cavalos, cabritos, entre 
outros 
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1.2.3 Investigação entomológica: 

OBJETIVOS: 

1. Verificar a presença de Lu. longipalpis e/ou Lu. 

cruzi, em municípios com a ocorrência do 

primeiro caso de LV;  

2. Situações de surto;  

3. Confirmar a área como de transmissão autóctone; 

 

UNIDADE DE PESQUISA:  

Zona rural: iniciar a partir da casa com casos 

humanos se estendendo até a área que exista 

a presença do vetor. 

Zona urbana: recomenda-se seguir as 

orientações de zoneamento do Programa de 

Controle das Arboviroses 

METODOLOGIA: armadilha luminosa – tipo CDC e coleta 

manual – tipo Castro (quadro 3).  

Armadilha tipo luminosa – tipo CDC – Com essa 

metodologia, as coletas deverão ser realizadas 

durante três noites consecutivas. Observar não 

instalar armadilhas próximo a locais com 

luminosidade.  

Coleta manual ou aspirador elétrico:  será realizada 

com o auxílio de um tubo de sucção, tipo Castro 

(Figura 7) e uma lanterna;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Tubo de sucção manual - tipo Castro 

Período de exposição: o período mínimo de pesquisa será 

estabelecido em 30 minutos/domicílio, sendo 15 minutos no 

intradomicílio e 15 minutos no peridomicílio. 

 

Quadro 3 – Resumo da metodologia na investigação entomológica de 

flebotomíneos.  

 

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA ARMADILHA 

METODOLOGIA: armadilha luminosa – tipo 
CDC 

    Período 

 

INTRADOMICÍLIO 

Cômodos, 
especialmente nos  

dormitórios, cozinha 
e locais com 

presença de animais 
domésticos. 

 

 

 

3 (três) noites 
consecutivas; 

 

Iniciar no fim da 
tarde (crepúsculo) 

e retirar no dia 
seguinte pela 

manhã, 
completando 12 

horas  

 
 

 

PERIDOMICÍLIO  E 
ANEXOS 

          
 Plantas; 

 
Pontos com 
acúmulo de 

matéria orgânica; 

Presença de animais 
domésticos   como 
cães, galinhas, 
porcos, cavalos, 
cabritos, entre 

outros 

 

METODOLOGIA: Capturador manual Período 

 
 

INTRADOMICÍLIO 

 
Cômodos, 

especialmente nos  
dormitórios, 

cozinha e locais 
com presença de 

animais 
domésticos.   

 

3 (três) noites 
consecutivas; 

 
O período 
mínimo de 

pesquisa será 
estabelecido em 

30 
minutos/domicíli

o, sendo 15 
minutos no   

intradomicílio e 
15 minutos para 
o peridomicílio 

 
 
 
 

 
PERIDOMICÍLIO         E 

ANEXOS 

 
 
 

Deverão ser 
pesquisados os 

anexos e os abrigos 
de animais. 

 

Fonte: Google imagens 
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1.2.4 Monitoramento entomológico: 

O monitoramento é recomendado em municípios com 

transmissão moderada e/ou intensa. Sendo realizada no 

tempo mínimo de 02 (dois) anos.  

Deverá ser realizado mensalmente e as coletas de deverão 

ser preferencialmente no mesmo período de cada mês. 

O desenvolvimento desta atividade é responsabilidade do 

nível estadual por meio do núcleo de entomologia.  

OBJETIVOS: 

1. Conhecer a distribuição sazonal e abundância relativa 

das espécies Lu. longipalpis e/ou Lu. cruzi, visando 

estabelecer o período mais favorável para a 

transmissão da LV;  

2. Direcionar as medidas de prevenção e controle 

químico do vetor. 

 

UNIDADE DE PESQUISA:  

 Em municípios com transmissão modera e/ou 

intensa;  

 

METODOLOGIA: 

 

 Deverão ser selecionados 10 domicílios que serão 

os pontos de coleta. Em domicílio, será instalada 

01 (uma) armadilha no intra e peridomicílio.  

 

 Os critérios de seleção dos municípios, para 

instalação das armadilhas devem ser aqueles que 

favoreçam a presença do vetor como: áreas de 

vegetação, presença de animais, matéria 

orgânica.  

É recomendada a utilização de armadilha luminosa tipo 

CDC com isca luminosa, de modo a obter maior diversidade 

da fauna. 

Período de exposição: deverão ser expostas 01 (uma) 

hora após o fim da tarde (crepúsculo) até o período 

matutino seguinte completando 12 horas durante 

três noites consecutivas (Quadro 4).  

 

 

Quadro 4 – Resumo da metodologia no monitoramento 

entomológico de flebotomíneos. 

  

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA ARMADILHA 

METODOLOGIA:  armadilha luminosa - tipo 
CDC 

Período 

 
INTRADOMICÍLIO 

 

Em paredes 
de todos os 
cômodos, 

especialmente 
nos dos 

dormitórios 
 

3 (três) 
noites 

consecutivas;  
 

 o fim da 
tarde 

(crepúsculo) 
até o período 

matutino 
seguinte 

completando 
12 horas 

PERIDOMICÍLIO 

Plantas;  
 

Pontos com acúmulo de 
matéria orgânica;  

 
Presença de animais 

domésticos como cães, 
galinhas, porcos, cavalos, 

cabritos, entre outros 
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1.3.1 Leishmaniose Tegumentar 

1.3.2 Monitoramento entomológico 

O monitoramento entomológico consiste em 

capturas entomológicas sistemáticas em 

estações de monitoramento (EM). Para cada EM 

deverão ser selecionados, no mínimo, três pontos 

de coletas: 

 

 Intradomicílio 

 Peridomicílio (abrigos de animais ou local 

modificado por cultura de subsistência) 

 Mata ou margem da mata, até 500 metros do 

domicílio (local provável).  

 

 

O monitoramento deverá ser realizado mensalmente 

por no mínimo dois anos e as coletas de 

flebotomíneos deverão ser preferencialmente no 

mesmo período de cada mês.  

 

METODOLOGIA: 

 

Para o monitoramento, é recomendada a utilização 

de armadilha luminosa e armadilha de Shannon com 

isca luminosa (Quadro 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5- Resumo da metodologia para monitoramento entomológico de 

flebotomíneos 

 

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA ARMADILHA 

METODOLOGIA: armadilha  luminosa 
-tipo CDC 

 

Período 

 

INTRADOMICÍLIO 

 

Cômodos 
dormitórios e 

cozinha) 

 
 

 
3 (três) noites 
consecutivas; 

  

 

 
PERIDOMICÍLIO 

Deverão ser 
pesquisados os 
anexos e os 

abrigos de animais. 

 
Utilizar no mínimo 3 
armadilhas por EM; 

expostas por 12 horas 

 
 
 
 
  EXTRADOMICÍLIO 

 

Na mata ou 
margens da mata, 
até 500 metros do 

domicílio (local 
provavél) 

 
Instalar a armadilha 

tipo CDC durante uma 
das noites junto com 

armadilha tipo Shannon  
 

A coleta deve ser 
realizada a partir do 
crepúsculo vespertino 

até as 22 horas. 

 

METODOLOGIA: armadilha 

    Shannon 

 

Período 

 
 
 
 
 

  EXTRADOMICÍLIO 

 
 
 
 
Na mata ou margens 

da mata, até 500 
metros do domicílio 

(local provavél) 

 

Instalar a armadilha 
tipo Shannon durante 
uma das noites junto 
com armadilha tipo 

CDC  
 

A coleta deve ser 
realizada a partir do 
crepúsculo vespertino 

até as 22 horas.  
 

 

ATENÇÃO!! As armadilhas tipo CDC e Shannon não podem ser 

instaladas próximas uma das outras para não haver competição entre 

as luzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1.3.3 Pesquisa entomológica em foco 

        Deverá ser realizada em áreas novas de 

transmissão de LT 

 
OBJETIVOS: 
 

 Verificar a presença e identificar as 

possíveis espécies de flebotomíneos 

vetores e auxiliar na definição da 

autoctonia e da ocorrência de 

transmissão no ambiente domiciliar;   

 

As capturas entomológicas deverão ser realizadas 

nos locais prováveis de infecção do caso, desde que 

a investigação epidemiológica indique que a 

transmissão ocorra em ambiente domiciliar. Estas, 

deverão ser realizadas, em pelo menos três pontos de 

coleta: 

 

 Intradomicílio 

 Peridomicílio (principalmente nos anexos) 

 Margem da mata, se esta estiver localizada, 

no máximo, até 500 metros do domicílio 

(local provável de infecção). 

 

METODOLOGIA: 

Para a pesquisa entomológica, recomenda-se 

a utilização de armadilha luminosa, armadilha de 

Shannon com isca luminosa e captura manual de 

Castro (quadro 6). 

 

Caso a pesquisa entomológica em foco tenha 

resultado negativo, esta deverá ser repetida 

mensalmente, até três meses. Caso o resultado 

permaneça negativo, a pesquisa será considerada 

NEGATIVA. Será considerada POSITIVA, quando for 

encontrada pelo menos uma espécie de 

importância de saúde pública em um ou mais 

métodos de coleta (L. intermedia, L. wellcomei, 

L. migonei, L. whitmani, L.flaviscutellata, L. 

Umbratilis, L.anduzei, L. Olmeca novica), quer 

seja para a confirmação da autoctonia ou de 

transmissão no ambiente domiciliar. 

 

 

 

Quadro 6 – Resumo da metodologia no monitoramento entomológico de 

flebotomíneos. 

 

LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA ARMADILHA 

METODOLOGIA: armadilha 
luminosa -tipo CDC 

 

Período 

 

INTRADOMICÍLIO 

Cômodos 
dormitórios e 

cozinha) 

 
3 (três) noites 
consecutivas; 

 
Deverá ficar expostas 

por 12 horas 

 
Deverão ser 

pesquisados os 
anexos e os 

abrigos de animais. 

 

 
PERIDOMICÍLIO 

 
 
 
 

EXTRADOMICÍLIO 
Na mata ou 

margens da mata, 
até 500 metros do 

domicílio (local 
provavél) 

 
Instalar a armadilha 

tipo CDC durante uma 
das noites junto com 

armadilha tipo Shannon  
 

A coleta deve ser 
realizada a partir do 
crepúsculo vespertino 

até as 22 horas. 

 

METODOLOGIA: armadilha   
Shannon 

Período 

 
 
 
 
 

  EXTRADOMICÍLIO 

Na mata ou margens 
da mata, até 500 

metros do domicílio 
(local provavél) 

 

Instalar a armadilha 
tipo Shannon durante 
uma das noites junto 
com armadilha tipo 

CDC  
 

A coleta deve ser 
realizada a partir do 
crepúsculo vespertino  

até as 22 horas.  
 

 

ATENÇÃO!! As armadilhas tipo CDC e Shannon não podem 

ser instaladas próximas uma das outras para não haver 

competição entre as luzes. 
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2. Controle químico residual 

A borrifação residual é uma das principais ferramentas de controle de triatomíneos domiciliados e 

flebotomíneos adultos pois impede a transmissão pela operacionalização com o inseticida residual. Vale salientar 

que, o uso de inseticida deve ser, sem dúvida, uma medida complementar, e não um método único de controle 

para insetos de interesse em saúde pública.  

2.1 Equipamento de proteção individual (EPI) 

Durante a aplicação do inseticida existe o risco de absorção pela pele, boca e pulmões, por este motivo faz-se   

necessária a utilização do EPI para proteção do ACE durante a ação através do uso de:  

 Capacete de aba total ou Chapéu com aba longa (tipo pescador), para proteção de cabeça, 

pescoço e rosto; 

 Respirador facial completo para proteção contra gases e vapores tóxicos (filtro mecânico 

P2/Químico Classe 1) 

 Macacão de mangas longas de proteção impermeável contra risco químico e biológico; 

 Luvas nitrílicas para manuseio de produtos químicos 

 Bota emborrachada de cano longo 

  2.2 Metodologia da borrifação 

A técnica de borrifação deverá seguir um padrão constante e sem irregularidades de modo a garantir a   

efetividade final do produto aplicado. Para isso, o aplicador deverá seguir as etapas e a figura abaixo:  

 Distância do bico da bomba à superfície a ser aplicado o inseticida: 45cm; 

 Manter a velocidade constante, aplicando o produto em faixas verticais com 75 centímetros 

de largura e 3 metros de altura. As faixas devem sobrepor em 5 centímetros. 

 O bico é do tipo Tee-jet 8002-E;  

 Manter a mistura da calda uniforme durante a aplicação (agitando). 
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Figura 7 – Metodologia de borrifação para triatomíneo e flebotomíneos e o bico Tee-jet 8002-E  

Fonte: Manual para borrifação de inseticida de efeito para controle de vetores. OMS, 2001 



 

 

2.3 Insumo estratégico (Inseticida)  

 Atualmente, o inseticida utilizado é um piretróide sintético (alfacipermetrina SC 20%) numa concentração 

de 0,04 gramas de ingredientes ativo por m² de superfície tratada.  

Para a boa execução do controle químico residual, necessita-se atenção para os itens a seguir:  

 Uma carga de alfacipermetrina SC 20% corresponde a 50 ml do produto. Para obter a mistura 

deve-se adicionar 10 litros de água;  

 O consumo médio de alfacipermetrina SC 20% por unidade domiciliar é de 02 (duas) cargas;  

 Uma carga de alfacipermetrina SC 20% deve cobrir, em média, uma área de 256 m².  

 

 

2.4 Preparação da carga 

 Coloque a carga de inseticida num balde graduado e adicione 1 litro de água limpa. Após completar 

diluição total do inseticida, acrescente a água até a marca de 5 litros. Após isso, transfira a solução 

para a bomba (pulverizador);   

 

 Colocar mais 5 litros de água no balde (para retirar os resíduos de inseticida) e transferir para a 

bomba (pulverizador), mantendo constante agitação; 

 

 Fechar a bomba (pulverizador) e dar a pressão recomendada (25 a 50 libras). 

 

Notas:  

1) Nos pulverizadores desprovidos de manômetro, fazer o mínimo de 16 bombeamentos antes de iniciar o 

trabalho. Os 16 bombeamentos correspondem na bomba tipo jacto à pressão recomendada (ou até o 

travamento do pulverizador).  

 

2) No caso de indisponibilidade do balde graduado para realizar a diluição do inseticida, proceda da seguinte 

forma:  

 

1) Coloque a carga de inseticida no coador do pulverizador (marca Jacto);  

2) Acrescente água aos poucos para que o inseticida seja diluído, até completar os 10 litros;  

3) Ao pressurizar o equipamento, o mexedor completará a diluição do inseticida;  

4) Nunca retire o mexedor do pulverizador jacto costal manual, ele é responsável pela 

homogeneização da calda   
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2.4 Preparação da residência para borrifação 

A preparação do a unidade domiciliar deverá ser previamente preparada, deixando livres as superfícies a serem 

borrifadas, para garantir a efetividade da ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordar previamente com os moradores da unidade domiciliar (UD) a ser borrifada o melhor horário e dia 
para realizar a atividade, minimizando recusas e pendências;  

Remover todos os quadros, calendários, fotos e outros arranjos das paredes;  

Retirar todos os alimentos, utensílios domésticos e brinquedos do interior da casa; 

Cuidado com o armazenamento da água de beber dos humanos e animais, alimentos, utensílio de cozinha 
e brinquedos;  

Retirar os colchões, observando a presença de triatomíneos e borrifar os estrados da cama; 

Caso exista algum cômodo usado para armazenar mantimentos, retirá-los e borrifar as paredes; 

Colocar no centro dos cômodos todos os móveis que se encontram encostados nas paredes  

Obs.: cômodos com pessoas acamadas não devem ser borrifados. 

Afastar da casa animais domésticos e seus abrigos; 

Solicitar, aos habitantes, a saída do interior da casa durante o trabalho de borrifação; 

Após a secagem do inseticida, recomenda-se aos habitantes para varrer o chão, recolher o lixo contendo 

as baratas, moscas e outros insetos, a fim de evitar que sejam comidos por animais domésticos e crianças; 

Fonte: Manual para borrifação de inseticida de efeito para controle de vetores. OMS, 2001 

Figura 8 – Preparação do imóvel de inseticida de efeito residual para flebotomíneos e triatomíneo 
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3. Quando e onde borrifar? 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

LOCAIS PARA BORRIFAÇÃO  

INTRADOMICÍLIO 
Em todas as paredes dos cômodos da casa, incluído a parte interna 

do telhado;  

PERIDOMICÍLIO E ANEXOS 

Peridomicílio: Nas paredes externas, incluindo os beirais 
 

Anexos: galinheiro, paiol, chiqueiro, estábulo, abrigo do cão, 
entulhos de telhas ou tijolos, nas paredes e/ou cobertura superior 

(telhado); 

O tempo e o local da borrifação seguem critérios específicos, não devendo ser realizados de forma aleatória e 

sem indicação técnica.  

3.1 Triatomíneo 

 Recomenda-se a aplicação de inseticida (borrifação) no domicílio que for encontrado triatomíneo vivo e/ou 

colônia (ninfa), no intra e/ou peridomicílio, independente da positividade para Trypanossoma. 

 

 A borrifação deverá ocorrer no prazo máximo de 60 dias, após a captura do triatomíneo.  

 

 No momento da borrifação, o agente deverá estar sempre atento às características dos locais a serem 

borrifados, considerando os tipos paredes, por exemplo: de barro, rebocada ou revestimento com cerâmica.   
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Recomendações 

 As orientações quanto às medidas de prevenção também devem ser repassadas, como o uso 

de mosquiteiro, vedação das portas e janelas com telas, afastar os abrigos dos animais, 

mantendo sempre o peridomicílio livre do acúmulo de entulhos, tornando o ambiente 

desfavorável a colonização vetorial.  

 

 

 

 

Fonte: acervo SES-PE 

Figura 8 – Preparação do domicílio para borrifação no intra e peridomicílio. 



 

 

3.2 Flebotomíneos 

3.2.1 Leishmaniose visceral:  

Recomenda-se a borrifação nas situações abaixo: 

 Em áreas com surto de LV; 

 Em áreas com registro do primeiro caso autóctone de LV, imediatamente após a investigação entomológica; 

 Em áreas com transmissão moderada e intensa 

            Áreas de surto de LV: 

Uma vez avaliada e delimitada a área de transmissão, o 1º ciclo de borrifação deverá ser realizado 

imediatamente um ciclo de tratamento (bloqueio). O 2° ciclo de borrifação deverá ser de acordo com 

a curva de sazonalidade do vetor. Caso seja conhecida, o inseticida deverá ser aplicado no período do ano 

em que se verifica o aumento da densidade vetorial.  

           Primeiro caso de LV:  

Deverá ser realizado uma borrifação de bloqueio imediatamente após a investigação  entomológica e 

epidemiológica;

            Em áreas com transmissão moderada e intensa: 

Caso a curva de sazonalidade do vetor seja conhecida, a aplicação do inseticida de ação residual deverá 

ser realizada no período do ano em que se verifica o aumento da densidade vetorial.  

 

Caso a curva de sazonalidade NÃO seja conhecida, o 1º ciclo de tratamento deverá ser realizado após o 

período chuvoso e o 2º clico, 3 a 4 meses após o 1º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Na ausência da atividade de entomológica para delimitar a área de transmissão, borrifar nas  

seguintes recomendações: 

 

Zona rural: borrifar todos os domicílios da localidade onde ocorreu o caso humano; 

Zona urbana: raio inicial de, aproximadamente, 150 metros podendo se estender até 300 metros em torno 

da unidade domiciliar onde ocorreu transmissão;  

LOCAIS PARA BORRIFAÇÃO 

INTRADOMICÍLIO 
Em todos os cômodos da casa.  

Nas paredes internas e externas do domicílio, incluindo o teto, quando a 
altura deste for de até 3 metros. 

PERIDOMICÍLIO E 
ANEXOS 

Peridomicílio: Nos abrigos de animais ou anexos, quando os mesmos 
forem feitos com superfícies de proteção (parede) e possuam cobertura 

superior (teto). 
 

Anexos: galinheiro, paiol, entulhos de telhas ou tijolos), nas paredes 
e/ou cobertura superior (telhado) 
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3.2.2 Leishmaniose tegumentar  

 

O controle químico, para a Leishmaniose Tegumentar, está recomendado somente para áreas com: 

  

 Ocorrência de mais de um caso humano de LT, num período máximo de seis meses do início de sintomas (IS), em 

áreas novas ou em surto, associado a evidências de que a transmissão venha ocorrendo no ambiente domiciliar; 

 

 Ocorrência de casos humanos de LT na faixa etária inferior a 10 anos, num período máximo de seis meses do 

IS, entre a ocorrência de um caso e outro, associado a evidências de que a transmissão venha ocorrendo no 

ambiente domiciliar. 

 

A indicação do controle químico deverá ser determinada pelas análises conjuntas dos dados epidemiológicos e 

entomológicos e não há indicação do controle químico para ambiente silvestre. 

 

Na ausência da atividade de entomologia, borrifar apenas o domicílio onde ocorreu o caso humano;  

 

4. Registro das informações  

 

 

 

 

 

 

5. Descarte de embalagens vazias  

Aconselha-se preparar apenas a quantidade suficiente de inseticida, para evitar o descarte de sobras.  

As embalagens vazias devem ser devolvidas ao supervisor/coordenador para descarte SEGURO. 

 

 

 

 

 

 

PARA TRIATOMÍNEO 
Formulário Diário de Atividades (FPCDCh 01) e posteriormente digitar os 

dados no SisPECDCh 

PARA FLEBOTOMÍNEO 
Município deverá preencher o boletim diário de campo das atividades de 

borrifação  
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