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USUARIO
marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, peio presente, em 

atenpao a Indicagao n° 1058/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Saude, por meio de Memorando n° 2259/2022- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente,
i

' 1

J
DANILQ BARBOSA MACHADO

icii^alPrefei

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR - SP

Pratpa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando ns 2259/2022 - SMS

Cajamar, 21 de novembro de 2022.

A Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando 3.100/2022 - DTL/SMG. Indicagao n9 1058/2022.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante da indicat^ao 

supracitada, vimos por meio deste, esclarecer que a NOTA TECNICA N9 1/2020- 

CGARB/DEIDT/SVS/MS, da Secretaria de Vigilancia em Saude, Departamento de 

Imuniza^ao e Doen^as Transmissiveis, atraves da Coordenagao-Geral de Vigilancia de 

Arboviroses, determina que devido inseticida utilizado (CIELO), a recomenda^ao de 

utiliza^ao e apenas em situa^ao de emergencia, como surtos, epidemias e bloqueios 

de transmissao, atraves da redugao de populates adultas do Aedes aegypti, 

possivelmente infectadas com arbovirus.

Estas agoes, ja estao ocorrendo no municipio, nos casos especificos de 

Transmissao do Aedes aegypti.

Algumas atividades precedentes as pulverizagoes a UBV devem ser realizadas 

e sao denominadas Bloqueio Focal. Estas atividades objetivam a elimina^ao em massa 

de criadouros do Aedes aegypti, inclusive com tratamento quimico larvario nos 

criadouros, que nao sao passiveis de remanejamento, seguindo um protocolo de 

agoes concomitantes e sequenciais, para resguardar a padroniza^ao das agoes, a 

seguran^a da populagao e dos tecnicos envolvidos, minimizando a necessidade do uso 

de agrotoxicos e consequentes impactos ambientais, alem de aperfei^oar e aumentar 

a eficiencia dos trabalhos tecnicos municipals. Tal atividade, de modo algum, deve ser 

utilizado de forma a obter controle do Culex pipiens ( Pernilongo).
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Segue anexa, a Nota Tecnica mencionada.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e

consideragao.

Atenciosamente,

/
•uV*

%
Patricia Hadqad

Secretaria de Saude

Departamento de Apoio 
Tecmco e Legislat*vo
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Ministerio da Saude 
Secretaria de Vigilancia em Saude 

Departamento de Imunizagao e Doengas Transmissiveis 
Coordenacao-Geral de Vigilancia de Arboviruses

NOTATECNICA N9 1/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS

A presente Nota Tecnica foi elaborada pela Coordenagao Geral de Vigilancia de Arboviroses da Secretaria 
de Vigilancia em Saude, Ministerio da Saude (CGARB/SVS/MS) com o objetivo de apresentar as 
caracterfsticas gerais relacionadas ao produto atualmente preconizado para as atividades de controle 
qufmico a Ultra Baixo Volume (UBV), CIELO ULV. A recomendagao de novos produtos para controle 
quimico do Aedes aegypti e embasada pelos resultados obtidos por bioensaios e testes em campo, sendo 
entao tra^adas as estrategias de manejo de insumos, quando necessario. Para o produto em questao, 
recomenda-se a leitura da Nota Informativa N9 103/2019-CGARB/DEIDT/SVS/MS, que possui os 
parametros e evidencias relacionadas a escolha do produto para utiliza^ao no controle quimico de A. 
aegypti no Brasil.

I - FICHA TECNICA DO PRODUTO:

Produto: Cielo-ULV

Tipo de formulagao: Ultra Baixo Volume - UBV

Classe de uso: Inseticida

Formulapao: imidacloprida (30 g/kg; 3% p/p) + praletrina (7,5 g/kg; 0,75% p/p) + 96,25% sistemas de 
solventes.

Indica^ao de Uso: Controle de femeas adultas de Aedes aegypti para aplicagao em situagoes de emergencia, 
quando o controle preventive nao for suficiente.

Ressalva: Eficiencia limitada considerando os habitos do inseto com modo de vida preferencialmente 
intradomiciliar e que somente os insetos adultos que estiverem em voo no momento da pulverizagao serao 
controlados.

Para essas e outras informagoes, favor consultar FISPQ do produto (anexo).

II - INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO PARA APLICACAO ESPACIAL CIELO:

Cielo-ULV e um inseticida de pronto uso utilizado no tratamento espacial (Ultra Baixo 
Volume - UBV) de ambientes externos com fungao especffica para a eliminagao das femeas 
de A. aegypti e deve ser utilizado somente para bloqueio de transmissao e para controle de surtos ou 
epidemias. O produto tecnico esta listado na Prequalification Vector Control - PQT-VC Reference: 020-006



OMS (httDs://www.who.int/pg-vector-de 22/01/2019, da Organizagao Mundial de Saude
control/preq u a I i fi e d -1 i sts/ Fi n a I d e dsLo n Cjejo, |3dl?ya_=_l).

inseticida Ifquido do grupo dos neonicotinoides e piretroides contendo em sua 
formulate imidacloprida (30 g/kg; 3% p/p) e praletrina (7,5 g/kg; 0,75% p/p) e 96,25% sistemas de 
solventes, para uso em dose de 100 ml/hectare. E um produto pronto para uso e nao deve ser 
misturado ou diluido com qualquer outro inseticida, oleo, combustivel ou em agua.

E um

II - MODO UTILIZACAO:

A utilizagao do inseticida Cielo e recomendada apenas em situates de emergencia como 
surtos, epidemias e atividades de bloqueio de transmissao atraves da redugao de populates adultas do 
Aedes aegypti possivelmente infectadas com arbovirus.

Algumas atividades precedentes as pulverizagoes a UBV devem ser realizadas e sao 
denominadas Bloqueio Focal. Estas atividades objetivam a eliminagao em massa de criadouros do Aedes 
aegypti, inclusive com tratamento quimico larvario nos criadouros que nao sao passiveis de 
remanejamento, seguindo um protocolo de a?6es concomitantes e sequenciais, para resguardar a 
padronizagao das agoes, a seguranga da populagao e dos tecnicos envolvidos, minimizar a necessidade do 

de agrotoxicos e consequentes impactos ambientais, alem de aperfeigoar e aumentar a eficiencia dos 
trabalhos tecnicos municipais.

Pelo fato da aplicagao a Ultra Baixo Volume ter como alvo somente os insetos adultos que 
estiverem em voo no momento da pulverizagao do inseticida e por ele for atingido, a sua eficiencia esta 
condicionada por inumeros fatores, como o clima, as condigoes dos equipamentos, a vazao, a faixa 
efetiva de aplicagao, a habilidade do operador, a velocidade de aplicagao, entre outros. Soma-se a isso, o 
modo de vida preferencialmente intradomiciliar do Aedes aegypti que dificulta que ele seja atingido pelo 
inseticida. Alguns dos parametros a serem obedecidos constam no quadro abaixo:

uso

Regulagem da 
vazao

Velocidade ManutengaoHorarioQualidade das gotas

Manha:
cerca 
de 2 
boras 

antes e 
depois

Padrao: 15 km/h para 
veiculos, considerando 

os parametros de 
dose/vazao/diluigao e 

3,2 km/h para 
equipamento costal 

tambem considerando 
os parametros de 

dose/vazao/diluigao 
Treinar sempre que 

necessario o motorista 
ou o aplicador em 
testes de percurso

Obedecer aos 
manuais deRecomenda-se que cerca de 80% das 

gotas devam estar entre 15p e 20p. 
Verificagao bimestral na rotina ou em 
situagoes que possam comprometer a 

precisao do equipamento como 
acidentes, trafegar por vias nao 

pavimentadas, entre outros.

manutengaoSemanalmente
para

equipamentos 
pesados e 
portateis

do
dosnascer 

do sol 
Tarde:
cerca 
de 2 
horas 

antes e 
depois 
por do

equipamentos 
com especial 
cuidado para 

a troca de 
oleo e filtro

sol

A definigao da area a ser trabalhada (abertura de raio) e de suma importancia e devera considerar:

• Distancia geometrica de no mmimo 150 m a partir do caso notificado;

• Agrupamenlo de casos tcmporalmente semelhantes em uma mesma area de atuagao, 
preferencialmente, pelo periodo de ate duas semanas, considerando a expectativa provavel de vida da 
femea adulta do mosquito infectado;
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• 3 ou 5 ciclos de aplicagao espacial na mesma area, em ciclos de tres a cinco dias (apos avaliagao e caso 
necessario, pode-se realizar a aplicagao por mais dois ciclos);

Mesmo diante de otima condigoes, a pulverizagao espacial nao e capaz de eliminar todos 
insetos adultos do vetor, e a populagao residual do mosquito pode ainda ser suficiente para manter a 
transmissao.

Assim, a abrangencia e qualidade das atividades de rotina, tornam possiveis a manutengao 
de m'veis seguros de infestagao do vetor. 0 uso racional dos inseticidas quimicos faz parte das estrategias 
de controle, porem, para sua efetividade e necessario que os programas Estaduais e Municipais estejam 
devidamente estruturados, conduzidos e avaliados.

Ill - MODO DE ACAO:

O produto consiste em urn sistema de solventes proprios que auxiliam nas aplicagoes a 
Ultra Baixo Volume bem como a penetragao do principio ativo na quitina do mosquito, alem da agao bi- 
modal complementar, dos dois ingredientes ativos contidos no produto: Praletrina (0,75%pp) e 
Imidacloprida (3,00%pp).

Praletrina e um piretroide que atua nos canais de sodio axonicos, se ligando ao sitio de 
agao especifico promovendo abertura dos canais, o que ira causar atividade eletrica desequilibrada, 
despolarizagao celular, contfnuos espasmos e queda do inseto alvo.

Imidacloprida e agonista do neurotransmissor acetilcolina, portanto uma 
substancia sintetica capaz de exercer a mesma fungao de uma sustancia fisiologica; desse modo, a o 
Imidacloprida se liga aos neuroreceptores nicotinicos de acetilcolina sinapticos sem ser degradado pela 
acetilcolinesterase, causando uma atividade eletrica desequilibrada no interior da celula nervosa 
(despolarizagao celular), com contfnuos estfmulos nervosos que causarao hiperatividade, posteriormente 
paralisia e morte do organismo alvo.

IV - DOSAGEM RECOMEND ADA:

Equipamento vcicular pesado:

• Dose: 118 ml/ha (4g imidacloprida/ha);
• Velocidade da aplicagao: 15 km/h;
• Vazao do equipamento: 70-75 ml/min;
• Pronto uso (nao diluir em agua e/ou oleo);
• Tamanho de gota indicado: 15 a 20 p.

Modelo de nebulizador pesado. com detalhamento sobre as respectivas areas de risco



Escapamonto:
Contato com alia icmporalura. 
monoxido do ciirlionti

Tanque de inseticida 
(lorrniila^ao)
I iii.co dc va/amenlo, 
conlado corn a polo

Lnn^anbocal 
<Ju nobuli?a(ao:
Conlato corn lluxo 
dr; .tr, conlali) com 
calda do innolidda Tanquodo

combustivd (gasolina)
Risen do va/amonh), 
contain corn a pclo 
c mcC'ndio

Motor de 4 tempos:
f’cgascm tolngao. 
caluria, contaio corn alta 
lerr.ao c tcrnpcraliira, 
rnido oxcossivo

Conoxilo onlro 
molor/com pressor: 
I’cga cm roiacao. 
risen do lonruonUr

Areas do risen do nebuli/ador posado montndo cm vclculo
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Fonte: Brasil, Ministerio da Saude, 2019.

Equipamento nebulizador costal motorizado UBV (espacial):

• Dose: 118 ml/ha;
• Velocidadc da apiica^ao: 3,2 Km/h;
• Vazao do equipamento: 16-20 ml/min;
• Pronto uso (nao diluir em agua e/ou oleo);
• Tamanho de gotas indicado: 15 a 20 p

Modelo de nebulizador/pulverizador costal motorizado. com detalhamento sobre as respectivas areas de 
risco.



Lani;a o linha do safda do in^ttcida:
Va/amonlos cm m;in(juoiras o 
tornoiM, conUHo com jalo do 
mscticlda

Tanquede 
formulagao: 
Derramc*; o
va/aiTUMito

Turliina:
/ Poga cm movimonto

Escapamento:
AUa lompof.iiuta, monoxldo 
de carbono

Motor
f’ogas cm mlngao, choquc do 
alia tcnsao, mldo oxcosr.ivo

Tanque do combustfvol:
Va/amcnio, nsco do lacAndio, 
contato corn oolvonlc

Arons do rlsco do nobuli/ndor motorl/ndo portAUI
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Fonte: Brasil, Ministerio da Saude, 2019.

V - CALCULOS:

CALCULOS PARAAPLICACAO ESPACIAL DO CIELO UBV VEICULAR

10: m
4 g/ho 

15 kph 
0 4 km
1.6 m nutcs per ha 

1 ha
34 g/lrtro

DOSE
VELOC.DADE 
PO^A NORMAL 400 m 
TEMPO PARA APL CAR EM 1H A 
Area 1100m >. ICCm) 
m dac opnd

ICC m
1 Ha IOC m

IOC m

■'em po gastc para ap cacar l ha 15 KPH = (15,OOOm/6C m in)(400m/Xm n,i = 1.6 m riL/tes pare ap car em -IOC M

Concentragao de IM: no r e o 34 g/

Volume por hectare: 4g,/ha= 117.2 m i/ha

VAZAO POR MINU70 VAZAO: (117.2 m /ha)/(1.6 m ni = 73.25 ml/min

SUGESTAO DE VAZAO = ENTRE 70 E 75 ml/minuto



Para equipamento ncbulizador costal molorizado UBV (espacial):

CALCULOS PARA APLICACAO ESPAUAL DOCIELO UBV COSTAL

ICC r'
■jCiir

ve oc dade de ca^ nhada 
-O- A NO-:MAl -Odn'

*FMPO PARA ?E pCCiR0f R lha 
Area i 1 Xrv a 1C . r> i 
«'•' d.if nr-r de

“ g.-'ha 
5 2 kph 
C “ k p-,

7,5 iv.nutes per ha 
i ha 

U fc'.‘

L OC rv
1 Ha ICC m

LOO in

p.ira a|> « >v 1 h.> i.• . Odiv/oO ni n'll40l?'m/XfTi nl ’ c' n nutopara Lam nh.ir M• KPH

•.uaen'SR du iv d.n OP' O'4 •ah.

Ag/ha= : i 7 a 12C m-/haVO un- c por hectare

VAZAC'i 1120 'v •hai-'i 7 5 rr'>m - 16 ml/min.• A2AO m i"nuto

SUGESTAODE VAZAO: 16 • 20 ml/min

VI - INFORMACOES DE PROTECAO A SAUDE DOS TRABALHADORES

As medidas de protegao visam a prevengao de acidentes, doengas e outros agravos 
relacionados ao trabalho e devem ser aplicadas integrando as de carater individual com as coletivas. 
Envolvem tanto as agoes de intervengao na organizagao e no processo de trabalho quanto as agoes 
relacionadas a gestao de saude e seguranga, que deverao ser executadas pela equipe tecnica de saude do 
municipio, estado ou ente federal, a depender da relagao de trabalho, envolvendo tanto a area de 
vigilancia em saude quanto a Rede de Atengao a Saude.

0 inseticida Cielo e um agente quimico composto por piretroide e neonicotinoide, e, 
portanto, pode oferecer riscos e efeitos toxicos agudos se inalado ou em contato com a pele. Para os 
riscos e efeitos toxicos cronicos nao foram encontradas evidencias de carcinogenicidade e toxicidade 
reprodutiva relacionados aos ingredientes ativos presentes no produto.

Medidas de protegao coletiva a serem implementadas:

• Realizar a manutengao e regulagem periodica dos equipamentos;

• Fornecer e garantir a utilizagao adequada de instalagoes de armazenagem, fracionamento e prepare dos 
inseticidas, bem como estrutura de descontaminagao eficaz tanto dos trabalhadores quanto dos 
equipamentos de protegao individual (EPIs);

• Garantir local apropriado para descarte de residuos;

• Realizar treinamento de saude e seguranga incluindo nogoes de identificagao de perigos e riscos, 
exposigao a produtos quimicos, acidentes de trabalho e primeiros socorros;

• Limitar o acesso aos locals onde sao realizadas atividades de maior risco como os de armazenamento e 
prepare dos inseticidas aos trabalhadores responsaveis por estas atividades;

• Estabelecer limite de tempo de exposigao dos trabalhadores aos inseticidas, observando os horarios 
indicados para aplicagao, bem como o uso racional apenas nas situagoes ja descritas;

• Nao permitir que os trabalhadores comam, bebam e fumem durante o manuseio dos inseticidas;



• Realizar o acompanhamento para que as tarefas em ambiente extemo sejam realizadas em momento 
mais apropriados do dia para minimizar o estresse termico e a exposigao desnecessaria;

• Identificar e acondicionar adequadamente o produto fracionado. A rotulagem deve center todas as 
informasdes do rotulo do produto original;

• Realizar o calculo correto da area a ser tratada e da quantidade de calda necessaria para o trabalho 
diario;

• Estabelecer procedimentos para armazenagem temporaria e descarte adequado de residues, 
equipamentos e recipientes usados, bem como de produtos vencidos, de acordo legislate especifica e 
adequado a um sistema de logistica reversa, a ser definido com atribuigoes especificas ao fabricante, as 
secretarias municipais e estaduais de saude, ao Ministerio da Saude e a outros eventuais participes no 
ciclo de vida do produto;

• Utilizar o produto somente nas aplicagoes descritas no rotulo, em conformidade com o aprovado pelas 
autoridades reguladoras;

• Elaborar documento com procedimento padrao a ser adotado frente a vazamento de produtos 
quimicos, bem como em situagdes de emergencias advindas da manipulagao e utilizagao inadequada 
do produto.

Como medidas de protegao individual, destaca-se a utilizagao dos Equipamentos de 
Protegao Individual (EPIs), que segundo a Norma Regulamentadora - NR, n? 6 que dispoe sobre a 
utilizagao do EPI (BRASIL,2018c), e todo dispositive ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado a protegao contra riscos capazes de ameagar a sua saude. 0 uso de EPI e 
regulamentado por meio da Lei n9 6.514, de 22 de dezembro de 1977, onde o Art.166 determina que em 
todas as atividades onde seja exigido o uso do EPI, o empregador obrigatoriamente o fornega de forma 
gratuita, observando a adequagao ao risco, o estado de funcionamento e conservagao, de forma a 
oferecer completa protegao aos riscos de acidente ou danos a saude do trabalhador.

De acordo com a Portaria de Consolidagao n° 4, Anexo III, Capitulo II - Das Competencias: 
Segao II Dos Estados [...] Art. 99 Compete as Secretarias Estaduais de Saude [...]: Xvlll - provimento dos 
seguintes insumos estrategicos: [...] f) EPI para todas as atividades de Vigilancia em Saude que assim o 
exigirem, em seu ambito de atuagao, incluindo: (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 99, XVIII, f) 
1. mascaras facials completas para nebulizagao de inseticidas a Ultra Baixo Volume para o combate a 
vetores; e (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, Art. 99, XVIII, f, 1) 2. mascaras semifaciais para a aplicagao de 
inseticidas em superficies com agao residual para o combate a vetores (Origem: PRT MS/GM 1378/2013, 
Art. 99, XVIII, f, 2); [...] Segao III Dos Municipios [...] Art. 11. Compete as Secretarias Municipais de Saude 
[...]: Xv- provimento dos seguintes insumos estrategicos: [...] d) EPI para todas as atividades de Vigilancia 
em Saude que assim o exigirem, em seu ambito de atuagao, incluindo vestuario, luvas e calgados; [...].

Assim, cabe aos gestores em conformidade com as definigoes pactuadas para cada m'vel de 
gestao, fornecerem os EPIs apropriados para a tarefa, em tamanho adequado ao trabalhador, 
prontamente disponiveis para substituigao, limpos e em condigoes operacionais, bem como treinar os 
trabalhadores para o uso. Quando o EPI nao for descartavel a manutengao e higienizagao devem seguir as 
instrugoes do fabricante e e tambem de responsabilidade do gestor.

EPIs e vestimentas que devem ser utilizados no manuseio de agentes quimicos
(inseticidas):

• 6culos ou viseira de seguranga;
• Luvas nitrilicas de cano medio;
• Avental impermeavel;
• Touca arabe;
• Respirador semifacial com filtro quimico ou descartavel tipo PFF2;
• Botas ou outro calgado de seguranga impermeavel;
• Vestimenta de protegao hidrorrepelente;
• Protetor auricular.



Outras informa$des sobre os EPI indicados podem ser obtidas na Ficha de Informafoes de 
Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) e na Ficha de Emergencia. Tais fichas devem estar dispom'veis e . 
em local de facil acesso aos trabalhadores do controle vetorial.

VII - EXAMES COMPLEMENTARES:

Os servidores envolvidos na aplica?ao do produto nao necessitam ser submetidos a 
exames regulares de colinesterase sangumea.

Para o monitoramento da situa^ao de saude dos trabalhadores, devem ser realizados 
exames medicos com avalia?6es individuals e coletivas dos resultados; acompanhamento periodico da 
situa?ao de saude em caso de acidentes ou doen^as relacionadas ao trabalho; notificagao de acidentes 
de trabalho, intoxicagao exogena e outras doen?as relacionadas ao trabalho no Sistema de Informa^ao de 
Agravos de Notifica^ao (Sinan), especialmente intoxicagao por inseticidas; emissao da Comunicagao de 
Acidente de Trabalho (CAT) e manutengao de informagoes atualizadas sobre a situa^ao de saude e das 
condigoes de trabalho, pela equipe tecnica de saude do trabalhador ou outra instancia responsavel pelo 
acompanhamento da situagao de saude.

Ressalta-se que, o inseticida Cielo, e urn agente quimico composto por piretroide e 
neonicotinoide, e, portanto, pode oferecer riscos e efeitos toxicos agudos se inalados ou em contato com 
a pele, para os riscos e efeitos toxicos cronicos nao foram encontradas evidencias de carcinogenicidade e 
toxicidade reprodutiva para os ingredientes ativos presentes no produto. Outro ponto importante e que a 
gestao municipal garanta a todo trabalhador o direito a participagao e o conhecimento sobre o seu 
processo de trabalho e seus respectivos riscos, permitindo percepgao ampliada sobre as possfveis 
dificuldades na execugao das atividades e possibilitando uma modificagao, afim de assegurar a sua saude.

VIII - LIMPEZA PREVIA OBRIGATORIA DOS EQUIPAMENTOS:

O Cielo e urn produto pronto uso, nao precisa de diluigao e obrigatoriamente nao pode ter 
contato com agua. A formulagao e hidrofobica. Dessa forma todos os equipamentos a serem utilizados 
para aplicar Cielo pela primeira vez, devem ser limpos com alcool isopropilico. Alem disso, caso o 
aparelho utilizado para aplicar Cielo seja utilizado para aplicar outro produto diferente, para retornar a 
aplicar Cielo deve ser novamente limpo com alcool isopropilico. Lembramos que o alcool isopropilico e 
urn produto inflamavel e as medidas de seguranga para manipulagao desse tipo de produto devem ser 
observadas e seguidas de acordo com a FISPQ.

PASSO A PASSO:

VIII.l - LIMPEZA DO EQUIPAMENTO UBV VEICULAR MOTORIZADO:

• Esvaziar o tanque de formulagao;
• Lavar o tanque de formulagao com alcool isopropilico (1,5 A 2L), agitar para retirar os residues, retirar 

o alcool do tanque de formulagao e coletar em recipiente adequado;
• Lavar o filtro com alcool isopropilico, recolar o filtro ja limpo;
• Colocar 2 litres de alcool isopropilico (novo) no tanque de formulagao, desacoplar a mangueira de 

alimentagao do bico atomizador, colocar a mangueira em um recipiente coletor (balde), ligar o motor 
do equipamento primeiro e depois virar a chave na posigao spray e ligar. Deixar o sistema funcionar 
por 3 minutos, desligar primeiro a bomba e depois desligar o motor; separar o alcool em recipiente 
adequado;

• Tanque de limpeza - colocar (0,5 ou 1L de produto) deixar a mangueira do alimentador do bico 
atomizador desacoplada e direcionada para recipiente coletor adequado, deixar funcionar o sistema por 
1 min, coletar e reservar o alcool em local adequado.

VIII.2 - LIMPEZA DO EQUIPAMENTO COSTAL MOTORIZADO UBV:
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• Lavar o tanque de formula^ao com alcool isopropilico (1,5 A 2L), agitar para retirar os residues, retirar 
o alcool do tanque de formulagao e coletar em recipiente adequado;

• Desacoplar a mangueira do bico atomizador;
• Colocar novamente alcool isopropilico (novo) no tanque e pulverizar por alguns segundos sempre 

coletando o alcool em um recipiente adequado;
• Recolocar a mangueira no bico atomizador;
• Usar o equipamento normalmente.

IMPORTANTE:

A limpeza do equipamento com o alcool isopropilico devera ser feita sempre que outro produto, que 
ua forem utilizados nos equipamentos.

IX - ARMAZENAMENTO ADEQUADO DO CIELO-ULV E OUTROS INSETICIDAS:

Conforme descrito nas medidas de protegao coletiva, cuidados especiais devem ser 
adotados na armazenagem, fracionamento, prepare, distribui^ao e aplicagao dos inseticidas, bem como 
no descarte das embalagens.

Para instalagao e funcionamento dos espa^os, algumas caracteristicas gerais devem ser
observadas:

Devem ser utilizados apenas para a atividade que envolva o uso de produtos quimicos - armazenagem, 
fracionamento e prepare;

Devem ser instalados em areas afastadas de aglomerados humanos, como escolas, estabelecimentos de 
saude, igrejas e residencias; distante de mananciais e areas com risco de inundagao; em areas que 
possuam len9ol freatico profundo e com area suficiente para que os depositos estejam afastados dos 
limites do terreno e permita manobra de veiculos de grande porte;

Possuir chuveiro de emergencia em posigao estrategica, proximo ao local de maior risco;

Possuir esta^ao de lavagem de maos;

Possuir sala de material de limpeza e lavanderia para apoio a higienizaqao dos ambientes e lavagem 
dos uniformes e EPI - equipamentos de prote^ao individual;

Possuir instalagao obrigatoria de para-raios conforme normas vigentes;

Possuir separa^ao para armazenagem dos diferentes inseticidas, com isolamento que impe9a que gases 
e outros produtos provenientes de um entrem em contato com o outro ou com qualquer ambiente do 
deposito;

Os inseticidas nao devem estar em contato direto com o piso, que deve ser de alta resistencia, e de 
facil limpeza. Para garantir o afastamento pode ser usado paletes;

A cobertura dos depositos deve permitir bom condicionamento termico nas areas de armazenamento;

Ter as areas de apoio operacional e administra9ao fora do ambiente de armazenamento;

Deve ser construido de material nao combustivel, fechado, seco, ventilado, com piso impermeavcl e 
com proibi9ao de acesso de pessoas nao autorizadas e crian9as;

Deve conter sinaliza9ao de alerta para leitura: VENENO;



• Nao dever conter no local, alimentos, bebidas, ragoes, sementcs e outros produtos de consumo humano 
e animal.

Os inseticidas atualmente armazenados em local e forma inadequadas deverao ser 
removidos de forma segura para um espago fisico que atenda as recomendagoes constantes do Manual: 
Diretrizes para projetos de unidades de armazenagem, distribuigao e processamento de praguicidas, 
dispom'veI em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/diretrizes._praguiddas.pdf 
INFORMATIVA N? 39/2019-DSAST/SVS/MS.

e NOTA

X - TOXICOLOGIA:

A avaliagao toxicologica realizada pela Organizagao Mondial da Saude 
(h tt ps://www.who.int/p.q-vector-control/preq ualified-lists/FinaldecisionCielo. pdf?ua-l). considerou os 
dados relatives aos ingredientes ativos isolados. Para a formulagao em questao, foram analisados 
somente os dados toxicologicos agudos: toxicidade oral, dermal, inalatoria, irritagao dermica e ocular e 
sensibilizagao dermica. Estes dados sao adequados para avaliar a exposigao ocupacional dos aplicadores 
relacionada aos aspectos agudos.

Como qualquer outro inseticida espacial, o seu contato direto com as abelhas e prejudicial, 
podendo mata-las. No entanto, a maioria das aplicagoes com UBV sao realizadas no primeiro horario da 
manha ou no crepusculo quando as abelhas estao recolhidas, tendo pouco ou nenhum contato no 
momento da aplicagao.

As doses utilizadas em Saude Publica sao de 3-5 g/ha, 100 vezes menores que as utilizadas 
para a Agricultura (300/500g/ha).

Apos aplicagao o produto se degrada totalmente em ate 3 boras, nao sendo mais toxico
para as abelhas.

As formulagoes UBV apresentam um tamanho de gota menor e mais leve, 
consequentemente permanecem em suspensao por tempo maior e estao sujeitas a deriva, podendo 
atingir areas alem das indicadas para o tratamento. este fato pode ser favoravel ao controle do A. 
aegypti, mas desfavoravel para as abelhas.

Mesmo considerando as doses reduzidas do produto e a diferenga entre o horario de 
aplicagao e atividade das abelhas, a Coordenagao Geral de Vigilancia das Arboviroses (CGARB/SVS) 
solicitou ao Nucleo de Evidencias cientificas da SCTIE, levantamento de informagoes para fundamentagao 
teorica e pratica acerca dos impactos a populagao de abelhas, a partir da aplicagao de inseticida para 
saude publica com baixa concentragao de neonicotinoides. Com tal fundamentagao o MS podera 
estabelecer, caso necessario, as medidas para vigilancia em saude ambiental para redugao e mitigagao de 
impactos as abelhas em razao do uso do inseticida.

XI - CONSIDERACOES FINAIS:

Ressalta-se que as atividades de controle vetorial devem ser desenvolvidas de forma 
integrada incluindo o controle mecanico, como a retirada de possiveis criadouros; a comunicagao e 
informagao em saude, com orientagoes para a populagao sobre cuidados preventives relatives as 
arboviroses; a mobilizagao, participagao social e educagao em saude; o controle legal, com apoio para a 
tomada de decisao frente a imoveis de dificil acesso e que apresente risco iminente.

Se, apos a realizagao integrada e continua destas atividades, ainda houver a confirmagao 
de transmissao instalada, recomenda-se a utilizagao de metodologias relacionadas ao controle quimico. 
Ou seja, este tipo de controle por pulverizagao em Ultra Baixo Volume - UBV deve ser considerado

http://www.who.int/


atividade de contingencia, utilizado em situates epidemicas ou apos a falha das demais estrategias 
citadas anteriormente, mas nunca de forma isolada ou como primeira escolha.

Assim, reiteramos a necessidade da estruturagao e manutengao dos programas de 
controle locals para controle do Aedes aegypti e doengas por ele transmitidas, priorizando as agoes de 
manejo ambiental, conscientizagao sanitaria e de educagao junto a populagao, bem como as agoes de 
carater intersetorial, com envolvimento das areas de saneamento e meio ambiente, educagao, 
ordenamento urbano, cidadania, entre outras.

Por se tratar de urn novo produto, solicitamos atengao especial e notificagao de qualquer 
efeito adverse a saude dos trabalhadores envolvidos nas atividades de controle quimico para adogao de 
medidas oportunas de cuidado e protegao sejam implementadas.

Recomendagoes adicionais e detalhadas sobre medidas de protegao a saude estao 
dispom'veis no Manual sobre medidas de protegao a saude dos Agentes de Combate as Endemias do 
Ministerio
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_protecao_agentes_endemias.pdf.

Saudeda

NOELY FABIANA OLIVEIRA DE MOURA 
Coordenadora Geral de Vigilancia de Arboviroses - Substitute

RODRIGO FABIANO DO CARMO SAID
Diretor do Departamento de Imunizagao e Doengas Transmissiveis - Substitute

Documento assinado eletronicamente por Noely Fabiana Oliveira De Moura, Coordenador(a)-Geral 
de Vigilancia de Arboviroses, Substituto(a), em 03/03/2020, as 15:40, conforme horario oficial de 
Brasilia, com fundamento no art. 69, § l9, do Decreto n9 8.539. de 8 de outubro de 2015; e art. 89, da 

- Portaria n9 900 de 31 de Marco de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Fabiano do Carmo Said, Diretor do 
Departamento de Imunizagao e Doengas Transmissiveis, Substituto(a), em 05/03/2020, as 11:13, 
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § l9, do Decreto n9 8.539, de 8 de 
outubro de 2015: e art. 89, da Portaria n9 900 de 31 de Marco de 2017.
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: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.saude.Kov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo-0, informando o codigo verificador
0013726537 e o eddigo CRC 0BE65447.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 1058 /2022

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
do Carro Furnace entrar em apao com urgencia na busca ativa de controle aos 
pernilongos e prevenpao ao mosquito Aedes Aegypti em toda a cidade de 
Cajamar.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicapao, como medida necessaria tendo em vista o 
aumento de relates de moradores com infestapoes de pernilongos, salvo 
tambem as chuvas que vem ocorrendo tornando agua parada em ambiente 
propicio para o agente causador da Dengue e demais molestias, trazendo 
preocupapao para questao da saude de todos.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 03 de novembro de 2022.

Vv

Flavio Alves Ribeiro 
V'Flavio Comajo"
v Vereador
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CAMARA MUNICIPAL DF CAJAMAR
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[I\eali/ai1r’. < >n w>y 20 JZ
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;

Saulo Andp/ ipcf
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR President;
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