NOTA TÉCNICA 04/DVZ/NVSIN/2020

Diretrizes para atuação dos
agentes de saúde ambiental/
combate à endemias frente
à pandemia de coronavírus
(COVID-19) durante as atividades
do programa de arboviroses e
controle da fauna sinantrópica de
interesse à saúde
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Desde o dia 17 de março de 2020, quando foi declarada situação de emergência no Município de São Paulo para o enfrentamento da pandemia de Coronavírus (Decreto nº 59.283/20),
tem surgido muitas dúvidas quanto a atuação em campo dos Agentes de Saúde Ambiental/
Combate à Endemias (ASACE), em particular no que tange ao uso de equipamentos de proteção individual para protegê-los da infecção pela COVID-19 e sobre como se daria a forma
de contato e comunicação com a população nas atividades de campo, já que dentre as recomendações de prevenção, extensivamente divulgadas pela Organização Mundial da Saúde e
Ministério da Saúde e reforçadas pela Secretaria Municipal da Saúde, está o isolamento social
dentro do próprio domicílio.
Com o intuito de fornecer diretrizes mínimas para a continuidade das ações essenciais,
em 18 de março de 2020, a Divisão de Vigilância de Zoonoses enviou o documento “Orientações para a Vigilância Ambiental das UVIS frente à Pandemia do Coronavirus”, no qual
explicitava as estratégias acordadas em reunião entre NAAD-COVISA, Núcleos Técnicos da
DVZ, Coordenação Municipal do Programa das Arboviroses e Divisões Regionais de Vigilância
em Saúde, das Coordenadorias Regionais de Saúde, para dar segmento às atividades técnicas
desenvolvidas nas Vigilâncias Ambientais das UVIS sem causar descontinuidade nos serviços
essências de prevenção e controle de outras epidemias e das endemias e outros agravos à
saúde, frente à Pandemia do Coronavírus.
Paralelamente a essas orientações foram publicados outros documentos normativos
sobre a questão. O primeiro, em 24 de março 2020, foi o Documento Técnico do Departamento de Atenção à Saúde, denominado “RECOMENDAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E
CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) A SEREM ADOTADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”, o qual em seu Item 1,
trata das “Recomendações para o dimensionamento de USO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS
para profissionais em contato direto com o público”, especificando, no Subitem 4°, como se
daria o dimensionamento para os ACE: : “No caso de ACS e ACE: kit com 3 máscaras, 1 almotolia álcool e 3 pares de luva por dia, para usar se necessário, pois a orientação é manter
a distância mínima recomendada”. O segundo documento foi a “NOTA INFORMATIVA Nº
8/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS, publicada em 26 de março de 2020, da Coordenação-Geral
de Vigilância de Arboviroses, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde,
que tem como conteúdo “RECOMENDAÇÕES AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
(ACE) PARA ADEQUAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES FRENTE À ATUAL SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA REFERENTE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
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Os três documentos citados acima são instrumentos orientativos ou recomendatórios.
Dois deles, o do Departamento de Atenção Básica e o do Ministério da Saúde, são de caráter
mais geral, com foco principal na atuação dos ACE (Agentes de Controle de Endemias) na
eliminação de criadouros, há alguns pontos divergentes os quais tem sido motivo de consultas
a esta Coordenação de Arboviroses e Núcleo de Sinantrópicos. Com o intuito de sanar as principais dúvidas levantadas pelas Coordenadorias Regionais de Saúde e estabelecer um conjunto de diretrizes padronizadas a ser seguida para a execução das atividades de prevenção,
vigilância e controle das arboviroses e da fauna sinantrópica de interesse à saúde do Município
de São Paulo foi redigido este Informe Técnico, após ampla discussão de grupo de trabalho
constituído pela DVZ, COVISA/Gabinete, NAAD e DVISAT.
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2. DIRETRIZES GERAIS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS ARBOVIROSES
2.1 Bloqueios de Transmissão
As orientações da NOTA INFORMATIVA Nº 8/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS são de
caráter geral e tentam abarcar toda a gama de situação existente no território nacional. Por
isso, em seu item IV, Parágrafo 2°, estabelece que “deve ser priorizado a realização do bloqueio da transmissão em áreas com intensa circulação de vírus (dengue, chikungunya e/ou
zika)”, sem fazer menção ao que se refere “intensa” em número de casos ou extensão de área.
Entende-se que cabe aos Municípios, a partir dessa orientação geral, definir dentro de seus
cenários epidemiológicos quais as áreas e bloqueios seriam priorizados.
No caso do Município de São Paulo, dada a baixa transmissão da dengue em 2020 e a inexistência de transmissão autóctone de Zika e Chikungunya, a Coordenação de Arboviroses
recomenda a realização e manutenção durante o período de emergência da COVID-19 de
todos os bloqueios de transmissão dos casos confirmados de dengue e de todos os casos
suspeitos de Zika Vírus, Chikungunya ou Febre Amarela, conforme diretrizes já estabelecidas no Plano de Contingência de 2020.
Ao término do período de transmissão da dengue, as equipes de ASACE que atuam nos
bloqueios de transmissão podem ser direcionadas para outras atividades prioritárias, como
o controle de escorpiões em cemitérios, a manutenção das visitas em Pontos Estratégicos,
Casa-a-Casa Intensificação, Eliminação de Criadouros Específicos, entre outras.
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a. Bloqueio de Controle de Criadouros
Na Atividade de Bloqueio de Controle de Criadouro a ação do ASACE (visita) deve
limitar-se ao peridomicílio, (quintal, corredor, jardim, garagem), não adentrando às áreas internas ou fechadas dos imóveis, visita parcial. Deve-se manter a rotina de orientação ao
morador/responsável, respeitando à distância mínima de um metro dele. Deve ser anotada no Boletim Atividade de Vigilância e Controle de Aedes aegypti a opção “P” (Parcial)
para o campo “Situação do Local Inspecionável”.
Nas visitas em que não foi possível adentrar ao imóvel, mas que as orientações de autocuidado foram dadas ao morador/responsável a partir da via pública ou por interfone, deve
ser registrada no Boletim Atividade de Vigilância e Controle de Aedes aegypti a opção
“R” (Recusa) no campo “Situação do Local Inspecionável”

b. Bloqueio de Controle de Nebulização
Durante o período de emergência para a COVID-19 está suspensa a Atividade de
Bloqueio de Nebulização Costal, salvo em situações excepcionais que serão comunicadas e
coordenadas por esta Coordenação de Arboviroses. Neste período, deverão ser realizadas
apenas as Nebulizações Veiculares, conforme diretrizes do Plano de Contingência 2020 e do
Informe Técnico 03/2020 - NVSIN/DVZ/COVISA. O registro dos Bloqueios de Nebulização
Veicular no SISCOZ e no NOVO-SCADEN deve seguir conforme definido anteriormente.
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2.2 Atividade em Pontos Estratégicos
Durante o período de emergência para a COVID-19 deve ser mantida a rotina
quinzenal de visitas aos Pontos Estratégicos (PE) previamente cadastrados. Para aqueles
PE que tiveram suas atividades comerciais suspensas e que se encontram fechados, mas que
mantém acúmulo de criadouros em seu interior, a UVIS deve entrar em contato com o responsável e pedir a abertura ou autorização de entrada na oportunidade de cada visita. No caso da
persistência de criadouros, mesmo após orientações, o PE deve ser autuado e e instauração
de processo sanitário.
Alinhado com as orientações acima, também deve ser mantida a rotina de tratamento
dos Pontos Estratégicos com o larvicida biológico Bti. Os tratamentos devem seguir conforme as recomendações existentes na Instrução Normativa para a Atividade Visita em Pontos
Estratégicos.

2.3 Atividade em Imóveis Especiais
Durante o período de emergência para a COVID-19 deve ser mantida a rotina da
Atividade de Visitas em Imóveis Especiais (IE). Excepcionalmente, poderão ser suspensas
ou ter a periodicidade alargada as visitas aos IE que tem Grupo Interno de Prevenção à Dengue ativo e que envia periodicamente relatório de atividades à UVIS, permitindo o monitoramento de sua atuação. Para os IE que não tem Grupo Interno, que tiveram suas atividades
suspensas e se encontram fechados, mas que podem ter criadouros em seu interior, a UVIS
deve entrar em contato com o responsável e pedir a abertura ou autorização de entrada na
oportunidade de cada visita.
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Nas visitas a qualquer tipo de IE deve-se evitar adentrar à área interna das edificações, fazendo-se a eliminação dos criadouros apenas das áreas externas (visita “Parcial”,
conforme orientação para os Bloqueios de Transmissão). A comunicação com os responsáveis
deve se dar, no mínimo, a um metro de distância ou por telefone e nenhum documento precisa ser assinado ou preenchido por ambos. Registro documental da visita pode ser enviado
por e-mail ou SEI.
Orientar verbalmente o responsável para a obrigatoriedade da eliminação de criadouros
(possíveis focos na parte interna do imóvel) sob pena de atuação e instauração de processo
sanitário.

2.4 Avaliação de Densidade Larvária
Essa atividade está temporariamente suspensa por recomendação do Ministério da
Saúde (NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS: suspensão da realização do
2º Levantamento Entomológico (LIRAa e LIA) do ano de 2020 em decorrência da pandemia
causada pelo Coronavírus (COVID-19)).

2.5 Atividade Casa-a-Casa
Durante o período de emergência para a COVID-19 devem ser mantidas as visitas
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de Casa-a-Casa Intensificação, com as equipes de ASACE das UVIS sendo deslocadas
para as áreas, que de acordo com avaliação técnica, precisam de ações específicas e prioritárias de eliminação de criadouros e orientação à população. Sabe-se que nesta época
do ano (abril a setembro) inicia-se o período de estiagem e que em algumas localidades há
uma propensão a intermitência de abastecimento público de água e ao acúmulo de depósitos
não ligados à rede, os quais requerem medidas de controle, como a aplicação de larvicidas
e vedação com tela mosqueteira, para evitar pequenos surtos localizados e fora de época e
dispersão de vetores para outras áreas.
O Segundo Ciclo de visitas da Atividade Casa-a-Casa Rotina pode ser suspenso durante o período de emergência para a COVID-19, uma vez que, esse ciclo tem caráter
preventivo e sua realização é dependente do cenário de transmissão das arboviroses,
podendo não ser realizado em anos epidêmicos para dengue, por exemplo. Reforça-se que
a partir do segundo semestre de 2020, os Ciclos 3 e 4 do Casa-a-Casa Rotina devem ser realizados integralmente, com vistas a manter a pressão de controle sobre a população de Aedes
aegypti e impactar sobre o próximo período epidêmico da dengue.

2.6 Atendimento às Solicitações
O atendimento às solicitações via SIGRC de “água limpa e parada” devem ser feitas
mediante triagem prévia por telefone ou outro meio de comunicação (e-mail, por exemplo) e
avaliação da existência de risco eminente a transmissão de arboviroses. Devido ao baixo risco
de transmissão de arboviroses desta época do ano, muitas solicitações podem ser resolvidas
por meio de orientações por telefone ao solicitante ou reclamado.
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Atendimentos que preveem inspeção interna podem ser adiados para após o período de emergência da COVID-19.

2.7 Orientações aos Munícipes Durante as Atividades de Arboviroses
Todas as atividades do programa de arboviroses requererem comunicação e orientação
aos municípios. Para fazê-las, os ASACE devem respeitar a distância mínima de um metro. Não
é necessário coletar assinaturas ou pedir para o munícipe preencher qualquer documento.
Também deve-se evitar contato físico com os mesmos.

3. DIRETRIZES PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE DA FAUNA SINANTRÓPICA
3.1 Controle de Roedores
a. Atividade em Áreas Programa
Devem ser mantidas as atividades de controle de roedores em áreas programa, priorizando, no caso das infestações domiciliares, o tratamento químico por interceptação,
colocando as iscas nas vias públicas e peridomicílio. Devem ser mantidos os tratamentos
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de bueiros e córregos. Deve-se evitar adentrar ao intradomícilio.
Em situações excepcionais, quando o risco de leptospirose aos moradores é
considerado muito elevado por haver infestação interna por roedores, e que o adentramento
é inevitável, o ASACE deverá usar proteção respiratória PFF2. As atividades do Programa de
Roedores em aglomerados suburbanos (favelas e comunidades com adensamento populacional muito alto, ou ainda aquelas em que, devido à topografia e o tipo de ocupação, impõe
dificuldades para resguardar a distância mínima de um metro do munícipe, o ASACE deverá
usar proteção respiratória PFF2. Nas atividades do Programa de Controle de Roedores
o uso dos respiradores PFF2, que já constituem EPI obrigatório da rotina do serviço,
dispensa a recomendação do uso de máscaras cirúrgicas como meio de prevenção à COVID19, quando o ASACE tiver que adentrar residências ou aglomerados suburbanos.

b. Atendimento às Solicitações
O atendimento às solicitações via SIGRC devem ser feitas preferencialmente mediante triagem prévia por telefone ou outro meio de comunicação (e-mail, por exemplo) e
avaliação da existência de risco eminente de leptospirose no caso de infestações domiciliares
avaliado por Analista em Saúde. Conforme o risco avaliado, o atendimento pode ser postergado para após o período de emergência para a COVID-19 ou concluído por meio de orientação por telefone. Manter o atendimento e desratização de bueiros, córregos e vias públicas.
Em qualquer tipo de atendimento que requerer comunicação e orientação aos munícipes, fazê-las respeitando a distância mínima de um metro, sem a assinatura de documentos
ou contato físico com o mesmo. Neste momento, não é necessário a assinatura do Termo
de Desratização. Deve-se constar na Ficha de Atendimento que o munícipe foi orientado
quanto às medidas de antirratização e que autorizou a desratização do imóvel.

AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL/COMBATE À ENDEMIAS

NOTA TÉCNICA 04/DVZ/NVSIN/2020

3.2 Controle de Escorpiões
a. Atividades em Áreas Escorpiônicas
Manter as atividades de monitoramento externo em áreas escorpiônicas a céu aberto previamente cadastradas. Não realizar visitas intradomiciliares, salvo em situações excepcionais de risco eminente de acidente, a ser avaliado por Analista em Saúde. Se inevitável, o
ASACE deverá usar máscara cirúrgica.
Devido ao aumento previsto do número de óbitos durante o período de emergência
da COVID-19 e, consequentemente, do número de sepultamentos, recomenda-se manter o
monitoramento e controle de escorpiões por meio de catação manual nos cemitérios. Se
for observado aumento do número de acidentes escorpiônicos ou se a avaliação técnica
de Analista em Saúde indicar, pode-se intensificar essas ações aumentando a frequência temporal com que elas ocorrem, podendo ser até diárias. Durante as atividades em
cemitérios, as equipes de ASACE devem se manter distantes de todos os funcionários
e frequentadores e evitar qualquer tipo de contato com eles. No caso de orientações,
essas devem ser enviadas documentalmente (e-mail, por exemplo) para os administradores
funerários.
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Durante o período de emergência para a COVID-19, a Equipe Técnica da UVIS deve intensificar as orientações quanto às medidas preventivas para evitar acidentes com escorpiões
aos sepultadores, através de documentos oficiais (SEI, memorando, ofício, por exemplo) enfatizando a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual, além de propor a
fixação de cartazes informativos a respeito da presença de escorpiões no local, como medida
de alerta à população e através da própria orientação verbal aos frequentadores realizadas
pelos funcionários do cemitério. Essas medidas têm por objetivo reduzir o risco de acidentes
escorpiônicos com funcionários e frequentadores dos cemitérios

b. Atendimento às Solicitações
O atendimento às solicitações via SIGRC devem ser feitas preferencialmente mediante triagem prévia por telefone ou outro meio de comunicação (e-mail, por exemplo) e
avaliação da existência de risco eminente de acidente escorpiônico por Analista em Saúde.
Os atendimentos sobre a presença de escorpiões no intradomicílio, a critério da avaliação
de Analista em Saúde, poderão ser postergados para após o período de emergência para a
COVID-19 ou concluídos por meio de orientação por telefone. Se o adentra mento for inevitável, o ASACE deverá usar máscara cirúrgica. Manter o atendimento de solicitações da
presença de escorpiões em bueiros, córregos e vias públicas.
Em qualquer tipo de atendimento que requerer comunicação e orientação aos municípios fazê-las respeitando a distância mínima de um metro, sem a assinatura de documentos ou contato físico com o mesmo.
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3.3 Controle de Abelhas e Vespas
O atendimento às solicitações via SIGRC devem ser feitas preferencialmente mediante triagem prévia por telefone ou outro meio de comunicação (e-mail, por exemplo) e
avaliação por Analista em Saúde da existência de risco eminente de acidente por ferroada. Os
atendimentos sobre a presença de abelhas e vespas no intradomicílio, a critério da avaliação
de Analista em Saúde, poderão ser postergados para após o período de emergência para
a COVID-19 ou concluídos por meio de orientação por telefone. Se o adentra mento for
inevitável, o ASACE deverá usar máscara cirúrgica. Manter as atividades de controle de
abelhas e vespas que ocorrem em vias públicas e imóveis públicos.
Em qualquer tipo de atendimento que requerer comunicação e orientação aos municípios
fazê-las respeitando a distância mínima de um metro, e sem contato físico com o mesmo. Caso
tenha havido intervenção no imóvel, solicitar que o morador/responsável assine o termo
de consentimento/autorização usando uma caneta dele próprio e higienizando as mãos,
com água e sabão ou álcool 70%, imediatamente antes e após a assinatura.

3.4 Controle de Mosquitos Culex sp.
Devem ser mantidas as atividades de monitoramento e controle de mosquitos Culex
sp., já que essas, via de regra, são realizadas em áreas a céu aberto e em áreas desocupadas,
como piscinões, bota fora, córregos e bueiros.
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O atendimento às solicitações via SIGRC devem ser feitas preferencialmente mediante
triagem prévia, por telefone ou outro meio de comunicação (e-mail, por exemplo). A critério
de avaliação por Analista em Saúde, os atendimentos poderão ser postergados para após o
período de emergência para a COVID-19 ou concluídos por meio de orientação por telefone
Em qualquer tipo de atendimento que requerer comunicação e orientação aos municípios fazê-las respeitando a distância mínima de um metro, sem a assinatura de documentos ou contato físico com o mesmo.

3.5 Outras Atividades de Atendimento ao SIGRC.
O atendimento as outras solicitações via SIGRC devem ser feitas preferencialmente
mediante triagem prévia por telefone ou outro meio de comunicação (e-mail, por exemplo)
e avaliação da existência de risco eminente à saúde da população. A critério da avaliação de
Analista em Saúde, esses atendimentos poderão ser realizados de forma presencial, postergados para após o período de emergência para a COVID-19 ou concluídos por meio de orientação por telefone ou e-mail.
Em qualquer tipo de atendimento que requerer comunicação e orientação aos munícipes fazê-las respeitando a distância mínima de um metro, sem a assinatura de documentos ou
contato físico com o mesmo.
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4. DIRETRIZES GERAIS QUANTO AO USO DE EPI
4.1 Normas de Uso de EPI na Rotina das Atividades de Arboviroses e
Controle da Fauna Sinantrópica
O uso de EPI pelos ASACE e Analistas em Saúde que atuam na vigilância e controle das
arboviroses e da fauna sinantrópica deve seguir conforme as regras estabelecidas em e-mail
enviado em 16/03/2020 “Documentos para gestão de EPI e Insumos”. Dentre os documentos
enviados está a Matriz de Seleção de EPI (reproduzida na Figura 1) que direciona a seleção de
EPI conforme a atividade e serviço executado por cada profissional. Essa Matriz foi construída
mediante consulta as áreas técnicas de saúde do trabalhador (FUNDACENTRO, Saúde do
Trabalhador-DVZ e Divisão de Saúde do Trabalhador-COVISA) e leva em consideração outros
riscos associados ao serviço, que não só o risco biológico do qual o SARS-Cov2 faz parte.
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Figura 1 – Reprodução ilustrativa da Matriz de Seleção de EPI que faz parte do arquivo técnico
GESTÃO_ATIVIDADES_EPI_UNIFORMES_UVIS_MAR20 enviado em 16/03/2020 às CRS.
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4.2 Recomendações de uso de EPI para proteção dos ASACE contra a
COVID-19
a. Proteção Respiratória
Tem havido algumas dúvidas sobre a necessidade de os ASACE usarem ou não proteção
respiratório contra riscos biológicos durante as atividades de campo para o controle de arboviroses e da fauna sinantrópica nociva, além dos EPI rotineiramente indicados.
RECOMENDAÇÕES ATUAIS DA ANVISA FRENTE À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
PARA A PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
Quem deve usar a máscara cirúrgica?
- Pacientes com sintomas de infecção respiratória (febre, tosse, espirros, dificuldade
de respirar)
- Profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência a menos
de 1 metro do paciente suspeito ou confirmado).
Quem deve usar a máscara de proteção respiratória N95/PFF2 ou equivalente
(tipo N99, N100 ou PFF3?
Profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis como
por exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de
amostras nasotraqueais.
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Como fica claro no próprio documento técnico do Departamento de Atenção à Básica
de SMS (Recomendações para a prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (covid-19) a serem adotadas nas unidades de saúde do município de São Paulo), de 26 de março
de 2020, o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis para os ACE (entenda-se ASACE) só é
indicado quando não for possível manter a distância mínima de segurança recomendada.
Transcrição do Subitem 4, do Item 1, do Documento supraci

tado:

“No caso de ACS e ACE: kit com 3 máscaras, 1 almotolia álcool e 3 pares de luva por
dia, para usar se necessário, pois a orientação é manter a distância mínima recomendada”
(Grifo nosso).
Portanto, por todas as condições expressas neste Informe Técnico e no Documento
da Atenção Básica, o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis contra a COVID-19 é indicado somente quando os ASACE tiverem que desenvolver atividades que implicam na
entrada no intradomicílio ou que os coloquem em contato próximo com os munícipes,
sem a possibilidade de resguardar a distância mínima de um metro para a comunicação.
Nas condições delimitadas neste Informe Técnico, essas situações só ocorrerão excepcionalmente, como é o caso em atividades a serem executadas em algumas favelas ou em outras
áreas densamente habitadas ou, ainda naquelas, em que, devido à topografia e ao tipo de
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ocupação, impõe dificuldades para resguardar a distância mínima de um metro. Nas atividades desempenhadas ao ar livre, como a eliminação de criadouros no peridomicílio, desratização de bueiros, eliminação de colmeias em muros ou árvores, por exemplo, o uso de tal
EPI não tem recomendação.
A critério do profissional (ASACE ou Técnico Responsável da UVIS), não há nenhuma
contraindicação ao uso de proteção respiratória de fabricação própria (máscara caseira)
ou adquirida por ele para o uso em seu cotidiano. O uso desse tipo de proteção não se
configura em EPI (ao rigor da legislação) e não dispensa o profissional de seguir todas as recomendações e normas já estabelecidas pela COVISA, inclusive as constantes desta norma,
para a sua proteção profissional contra os riscos ocupacionais inerentes à sua função e para
prevenção contra a infecção por COVID-19.

b) Proteção das Mãos
Tanto o Ministério da Saúde, por meio da NOTA INFORMATIVA Nº 8/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS, quanto o Departamento de Atenção Básica de SMS, por meio do documento
“Recomendações para a prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (covid-19)”,
deram a recomendação do uso de luvas descartáveis em látex para os ACE (ASACE) que executam a eliminação mecânica de criadouros. No entanto, essas orientações não se atentaram
aos outros riscos ocupacionais, além do risco biológico devido ao SARS-CoV2, advindos do
manuseio de objetos que podem acumular água, como são, por exemplo, os riscos de corte,
perfuração e abrasão das mãos pela manipulação de latas, madeiras com prego, pedaços de
calha, carcaças de eletrodomésticos, entre outros objetos metálicos e plásticos que podem
ter superfície cortante ou abrasivas. Portanto, o uso apenas de luvas descartável de látex para
a proteção das mãos não se configura em EPI adequado à execução dessa atividade, uma vez
que não fornece proteção mínima contra outros riscos conhecidos.
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Conforme diretrizes já definidas pelo Núcleo de Sinantrópicos e validadas junto aos
órgãos de Saúde do Trabalhador e apresentadas na Figura 1, existe uma matriz para a seleção
de EPI conforme o tipo de serviço desempenhado por cada ACE e os riscos inerentes a elas.
Para o serviço de controle mecânico de criadouros, a proteção para as mãos indicada é a luva
nitrílica de cano curto, a qual além da proteção contra umidade e agentes biológicos, protege
contra abração, corte e perfuração e contra agentes químicos.
Para a proteção contra o SARS-CoV2 esse EPI faz-se o suficiente, desde que o usuário,
como é de praxe no uso de luvas de segurança, não leve as mãos calçadas ao rosto, boca,
nariz e cabelos, e que as luvas, ainda calçadas, sejam higienizadas com água e sabão, ou na
impossibilidade disso, com álcool 70%, imediatamente após o término de cada visita e corretamente descalçadas, guardadas e recalçadas para nova visita. Proceder à higiene das mãos
imediatamente após a retirada das luvas (o uso de luvas não substitui a higiene das mãos). Todas essas orientações são massivamente reforçadas a cada capacitação para o uso adequado
de EPI e facilmente se encontram na Internet manuais e orientações técnicas de fabricantes
reforçando-as.
Também é recomendado que cada equipe tenha em mãos um frasco de álcool 70% para
higienização das luvas nitrílicas e das mãos, para fazer uso onde a higienização com água e
sabão não seja possível.
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Essas orientações foram elaboradas baseadas em referências disponíveis até o momento, podendo ser alteradas na medida que novos estudos sejam realizados.
Sem mais esta Coordenação de Arboviroses de Fauna Sinantrópica se mantém à disposição para dirimir dúvidas.

Eduardo de Masi
Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle de Fauna Sinantrópica - NVSIN/DVZ
Wernner Santos Garcia
Divisão de Vigilância de Zoonoses de São Paulo - DVZ/COVISA
Solange Maria de Saboia e Silva
Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA/SMS

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL/COMBATE À ENDEMIAS

NOTA TÉCNICA 04/DVZ/NVSIN/2020

12

