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 FISCALIZAÇÃO EM SANEAMENTO  

 

 Fiscalização para o Controle do Aedes aegypti 

 

Para o ano de 2016, foi elaborado e implantado o Plano de Fiscalização da 

Vigilância Sanitária para o Controle do Aedes aegypti, que objetiva desenvolver ações 

voltadas à educação sanitária e à exigência de medidas preventivas e corretivas para 

evitar a proliferação e instalação do mosquito vetor e de outras pragas urbanas nos 

estabelecimentos e imóveis fiscalizados, minimizando os agravos a saúde humana e 

impactos negativos à saúde pública. 

Conforme o Ministério da Saúde preconiza, em Campo Grande essa intervenção 

ocorre durante a rotina de inspeção em estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária e 

de forma complementar e articulada às equipes de controle vetorial, em imóveis 

domiciliares. 

Ações Executadas para Fiscalização e Controle Aedes aegypti: 

- Orientação e Fiscalização visando o controle do Aedes aegypti e demais pragas 

urbanas nos estabelecimentos vistoriados para Licenciamento Sanitário; 

- Atendimento de Reclamações e Denuncias em estabelecimentos comerciais, 

industriais, prestadores de serviços e residências; 

- Orientação e Fiscalização em Pontos Estratégicos (estabelecimentos com maior 

potencial de instalação do vetor, por exemplo, floricultura, bicicletaria, 

borracharia, oficina mecânica, lava-jato); 
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- Ações conjuntas com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais 

(CCEV) para a fiscalização de imóveis e outros. 

Nos meses de Janeiro a Setembro do ano de 2016, as ações fiscais da Vigilância 

Sanitária, desenvolvidas por todos os Serviços de fiscalização, em relação ao vetor da 

Dengue Chikungunya e a Vírus Zika totalizaram 7127 fiscalizações em 

estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, industriais, pontos estratégicos e 

residências, sendo expedidas 118 notificações através de Boletins de Vistoria e 

Orientação ou Relatório de Inspeção para fins de regularização, bem como foram 

lavrados 50 Autos de Infração diante de irregularidades sanitárias não sanadas, 

conforme QUADRO 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro trimestre de 2016 foram realizadas 1622 fiscalizações, no segundo 

trimestre 2459 e no terceiro trimestre 3046 fiscalizações com relação às exigências de 

controle a pragas e vetores urbanos, em estabelecimentos comerciais, prestadores de 

serviços, industriais, pontos estratégicos e residências. As fiscalizações estão 

distribuídas nos três primeiros trimestres de 2016, conforme QUADRO 2:  

 

FISCALIZAÇÕES  

RESIDÊNCIAS, 

PONTOS ESTRATÉGICOS  

 ESTABELECIMENTOS 

7127  

NOTIFICAÇÕES 118  

AUTOS DE INFRAÇÃO  50 
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No sentido de corroborar com as recomendações técnicas para o controle da 

dengue estabelecidos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, publicado no 

primeiro trimestre de 2016, que visam fortalecer a atuação complementar da Vigilância 

Sanitária juntos aos setores de controle de vetores, o Município de Campo Grande, por 

meio do Serviço de Saneamento e Vigilância Ambiental (SSVA) firmou parceria com a 

Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais, que compreendeu a formação de 

uma equipe de agentes de controle de vetores supervisionados por um Agente Fiscal 

Sanitário. 

 As demandas não solucionadas pela equipe de denúncias são repassadas à 

Supervisão para providências que exigem atuação da fiscalização sanitária. Além disso, 

os Supervisores Gerais dos agentes de controle vetoriais também encaminham à 

Supervisão do SSVA relatórios de imóveis em situações críticas e que requerem a 

intervenção da Vigilância Sanitária bem como daqueles que não são passíveis de 

solução pelos agentes. 

Esta equipe executa visitas domiciliares de orientação para atendimento de 

denúncias e reclamações formalizadas através do canal de Ouvidoria do SUS, 

relacionadas à dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, realizando 

orientações aos munícipes, quanto às medidas corretivas e preventivas de controle de 

vetores. Nos meses de Janeiro a Setembro de 2016 foram realizadas 3056 visitas a 

imóveis para o atendimento de 1343 denúncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro trimestre de 2016 foram atendidas 961 denuncias/reclamações 

relacionadas à dengue, sendo realizadas 1622 visitas domiciliares de orientação. No 

segundo trimestre de 2016 foram atendidas 246 denuncias/reclamações relacionadas à 

dengue, sendo realizadas 947 visitas domiciliares de orientação. No terceiro trimestre de 

VISITAS/ORIENTAÇÕES PARA 

ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS 

 

3056 

DENUNCIAS ATENDIDAS 1343  
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2016 foram atendidas 136 denuncias/reclamações relacionadas à dengue, sendo 

realizadas 487 visitas domiciliares de orientação. As visitas para atendimento de 

denúncias relacionadas à dengue estão distribuídas nos três primeiros trimestres de 

2016, conforme QUADRO 3:  

 

 

 

 Fiscalização em Saneamento Básico  

 

A fiscalização em saneamento também realiza o atendimento de denuncias e 

reclamações formalizadas através do canal de Ouvidoria do SUS, relacionadas a 

descarte irregular de resíduos sólidos, lançamentos de água servida, fossa ou sistema de 

esgotamento sanitário irregular, abastecimento de água irregular, dentre outros assuntos 

relacionados à limpeza urbana e saneamento básico. Nos meses de Janeiro a Setembro 

de 2016, foram atendidas 398 denuncias e reclamações relacionadas ao saneamento 

básico provenientes da Ouvidoria do SUS. Além disso, são realizadas fiscalizações 

para o atendimento a ofícios e solicitações encaminhadas por outros setores da 

administração municipal ou órgãos, tais como policia civil e ministério público. 

Ainda em relação à fiscalização em saneamento básico, são realizadas inspeções 

em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços para a verificação do 

abastecimento de água em atendimento a Portaria n. 2914 de 12/12/2011, Decreto n. 

12071 de 27/12/2012, Lei n. 11.445, de 05/01/2007, Lei Complementar n. 148 de 

23/12/2009, Lei n. 2909 de 28/07/1992, conforme demandado pelo processo de 
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licenciamento sanitário dos estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária ou quando 

requerido por outros setores ou órgãos.  

Também são fiscalizados para fins de licenciamento estabelecimentos prestadores 

de serviço relacionados ao saneamento, como empresas de limpeza urbana, reciclagem, 

coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como estabelecimentos de 

comércio atacadista ou varejista de sucatas metálicas, entre outras. 

 

 VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL  

 

 VIGIAR 

Foram elaborados os Boletins Informativo de Vigilância da Qualidade do Ar, 

com frequência semanal, os quais são divulgados pelo portal da Prefeitura Municipal de 

Campo Grande na Internet, por meio do link: 

http://www.capital.ms.gov.br/sesau/downloads?categoria=170. 

Estes boletins são elaborados a partir de informações do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE com a utilização das ferramentas de medição de material 

particulado, monóxido de carbono, previsões climáticas e índices de ultravioleta. Trata-

se de uma ferramenta de monitoramento da queima de biomassa que possui influência 

direta na saúde da população. 

 

 VIGISOLO 

O município de Campo Grande conta com 320 áreas cadastradas no SISSOLO 

(Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 

Contaminado). As áreas cadastradas são decorrentes de atividades econômicas 

potencialmente poluidoras ou áreas afetadas por acidentes, que se apresentam com 

suspeita ou confirmação de contaminação de solo. 

Em 2016 está sendo realizado o mapeamento das áreas cadastradas com suspeita 

de contaminação ou contaminação de solo confirmada, utilizando o banco de dados 

proveniente do SISSOLO e o software livre “QuantumGis”, sendo criado um mapa 

temático vetorial. O Objetivo é desenvolver uma ferramenta visual, que seja útil e 

facilite a definição de estratégias, a realização de análises e estudos em saúde ambiental. 

http://www.capital.ms.gov.br/sesau/downloads?categoria=170
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 VIGIAGUA 

Nos meses de Janeiro a Setembro de 2016 foram coletadas 570 amostras de água 

para consumo humano para fins de monitoramento da qualidade da água proveniente 

dos Sistemas de Abastecimento de Água, conforme determina o artigo 12º da Portaria 

2914/11. O número de coletas município está dentro do esperado para o cumprimento 

da meta de 624 amostras estabelecidas pela Diretriz Nacional do Plano de Amostragem 

– Parâmetros Básicos. 

Foram realizadas inspeções sanitárias nos Sistemas Públicos de Abastecimento de 

Água, Guariroba e Lageado, bem como em empresas prestadoras de serviço de 

tratamento de água e laboratório de análise de qualidade de água. 

 

 VIGIDESASTRES 

Quanto a Vigilância em saúde ambiental dos riscos associados aos desastres, foi 

realizada ação fiscal para averiguação do acidente com produto químico perigoso 

ocorrido em 31/08/2016, considerando as notícias veiculadas na mídia municipal 

envolvendo uma empresa frigorífica instalada no município. Houve o rompimento de 

uma tubulação de Amônia do túnel de congelamento contínuo, contudo, o mesmo é 

enclausurado, hermeticamente fechado, de acesso restrito e possui um dispositivo para 

detectar amônia, ao passo que os funcionários (dois) realizam as operações mediante 

observação através de câmeras em uma cabina totalmente separada. Na ocasião do 

vazamento, o dispositivo detectou a presença de amônia e automaticamente soou 

alarme. A empresa possui um Plano de Ação Emergencial (PAE) aplicáveis em casos de 

acidentes como o ocorrido, o qual inclusive foi colocado em prática na ocasião. O 

Corpo de Bombeiros autuou através de acompanhamento do isolamento da área afetada. 

Não houve nenhum funcionário intoxicado ou relato de que alguém tenha comparecido 

em algum serviço de saúde em decorrência do acidente.  

 

 Participação em reuniões, comissões e ações intersetoriais: 

 Comitê Municipal da Dengue; 

 Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

 Comissão de Controle Ambiental 

 Comissão Agrotóxicos do Mato Grosso do Sul; 
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 Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais; 

 SEMADUR- Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano; 

 Secretaria Estadual de Saúde - Vigilância Ambiental ; 

 Ministério Público Estadual. 

 

 

 

Campo Grande – MS, 18 de Outubro de 2016. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


