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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES
 
 
 

NOTA EXPLICATIVA Nº 1 / 2020 CVCAV- 17728

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás recomenda que os municípios adotem
preferencialmente a modalidade de aplicação de UBV Costal Motorizada Extradomiciliar. Esta técnica é
prevista nas Diretrizes Nacionais para a Prevenção e o Controle de Epidemias de Dengue, do Ministério da
Saúde na página 69 (000012066517) e seu detalhamento operacional pode ser consultado na Nota Técnica
SES/SUVISA/CVCAV nº 06 de 2018 (000012149649). Em linhas gerais o aplicador, mantendo-se na calçada,
deve projetar a ponta de pulverização para o imóvel e sobre o muro (se houver) tendo como base o tempo de
18 segundos/imóvel, haja vista a média habitual adotada nacionalmente de 25 casas por quarteirão.

Ressalta-se que a adoção dos demais parâmetros contidos no item "V - CÁLCULOS para
aplicação espacial do Cielo UBV Costal", na página 5 da Nota Técnica nº 01/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS
(000012014897) são fundamentais para a aplicação da dose recomendada do inseticida, que é de 4 gramas de
ingrediente ativo por hectare (quarteirão). Portanto, as equipes regionais e municipais devem empenhar
esforços para consecução do tempo de aplicação recomendado por hectare, que é de 7,5 minutos. Os dois
parâmetros indicados (18 segundos/imóvel; 7,5 minutos/hectare) devem ser permanentemente monitorados,
modulados e ajustados para contemplar as distintas conformações habitacionais existentes nos municípios
goianos.

Os aspectos abordados objetivam a aplicação correta do inseticida, aumentando a
performance operacional, técnica, logística e ambiental. Sendo assim, evitar-se-á desperdícios, e a sub e
superdosagem, igualmente danosas, respectivamente na seleção de espécimes tolerantes/resistentes ao novo
produto, comprometendo a estratégia de gestão da resistência vetorial propositada além de expor o trabalhador
e o ambiente a doses excessivas. 

 

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL DE VETORES em
GOIANIA - GO, aos 17 dias do mês de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por EDNA MARIA COVEM, Gerente, em 19/03/2020, às 09:10,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000012139043 e o código CRC CA873D6D.
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