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1.  –  INTRODUÇÃO 

 

Conforme legislação Municipal Nº 2.909/ de 28 de julho de 1992 (Código de Polícia 

Administrativa de Campo Grande - MS) e a determinação do Exmo. Sr.  Juiz de Direito, às fls. 7138 

e 7139 dos autos, com relação aos terrenos e imóveis urbanos com edificações (habitadas ou não) 

em condições higiênico sanitárias inadequadas, onde consta, que determina:  

 

“Realize fiscalização dos imóveis, iniciando-se pelas regiões (Distritos Sanitários ,etc) onde há 

maior incidência de casos de dengue, chikungunya, etc, nos termos da Lei Municipal 2.909/1992 (Código da 

Polícia Administrativa de campo Grande –MS); 

 

a.1) Notificando o proprietário para sua regularização ; 

a.2) Nos casos de não atendimento, seja aplicada multa inclusive com o fator de 

reincidência quando cabível ,(...)  ” 

 

A Secretaria Municipal de Saúde Pública, vem por meio deste documento, prestar 

contas e tornar públicas as ações de Vigilância em Saúde realizadas no segundo trimestre do ano de 

2016. Para tanto, apresentamos neste relatório as ações realizadas pelos diversos setores da 

Diretoria de Vigilância em Saúde, assim como gráficos, planilhas, planos de ação e relatórios 

descritivos das ações executadas no período de 01 de abril a 30 de junho de 2016. 

Esta Secretaria tem cumprido as leis e determinações referentes às ações de 

competência de cada setor. 

Foram firmadas algumas parcerias com instituições públicas e privadas conforme 

descritas neste documento, tais como: SEMADUR, SEINTRHA, Exercito Brasileiro, Sindicato das 

Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso do Sul, entre outras parcerias governamentais e 

não governamentais, a fim de executar mobilizações de combate aos vetores transmissores e 

mutirões de limpeza em áreas públicas e particulares, incluindo  demanda de reclamações advindas 

de moradores. 

Evidenciamos que as ações planejadas e executadas, apresentaram resultados positivos 

conforme observado neste documento.  
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2.  –  RELATÓRIO DAS AÇÕES DE CAMPO PARA CONTROLE DO AEDES AEGYPTI 

EXECUTADAS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 PELA COORDENADORIA DE 

CONTROLE DE ENDEMIAS VETORIAIS - CCEV 

 

O Município de Campo Grande, MS, tem sua participação no Programa Municipal de 

Controle da Dengue de acordo com o que é preconizado pela Coordenação Nacional de Controle da 

Dengue, utiliza as diretrizes nacionais do PNCD, 2002, objetivos, metas e componentes, (FUNASA, 

julho/2002 – pág. 4) com os Agentes de Saúde realizando as ações de combate e controle do vetor 

da dengue em ciclos de visitas bimestrais, (FUNASA, julho/2002 – pág. 7). 

São utilizados os parâmetros do Manual de normas técnicas do Ministério da Saúde 

“Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue” (Brasília, 2009). 

As ações de controle da dengue, chikungunya e zika estão voltadas para o controle do 

vetor, através das atividades abaixo descritas, direcionadas aos imóveis urbanos e a disponibilidade 

dos criadouros artificiais: 

 

1. Visita bimestral aos imóveis (residências, comércios, terrenos baldios, pontos 

estratégicos e outros imóveis) para tratamento focal com larvicida, controle mecânico de criadouros 

e educação em saúde pelos Agentes de Saúde e de Combate as Endemias; 

2. Visita quinzenal aos pontos estratégicos – PE (borracharias, ferro velhos, oficinas, 

cemitérios) para inspeção, controle mecânico de criadouros, tratamento focal com larvicida e 

perifocal com inseticida e educação em saúde para controle do mosquito transmissor da Dengue, 

Chikungunya e Zika; 

3. Mobilização comunitária (mutirão) para retirada de depósitos de água que possam 

servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika. 

Nos casos de terrenos baldios com grande número de depósitos são realizadas as retiradas utilizando 

maquinas e caminhões em parceria com a SEINTRHA (Secretaria de Infra Estrutura e Transporte 

Habitacional); 

4. Bloqueio de casos com bombas costais motorizadas nos endereços dos casos 

suspeitos de dengue para interromper a cadeia de transmissão da doença; 

5. Borrifação de inseticida a Ultra Baixo Volume – UBV com bomba montada sobre 

veículo (Fumacê) nos bairros com casos suspeitos de dengue; 

6. Recolhimento de pneumáticos inservíveis em vias públicas e terrenos baldios com 

destinação ecologicamente adequada;  
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7. Trabalho de Educação em Saúde em Escolas, Empresas, Associação de moradores, 

etc., com palestras, exposição de painéis educativos alusivos a prevenção e combate ao Aedes 

aegypti para controle da Dengue, Chikungunya e Zika; 

8. Reuniões do Comitê Municipal de Mobilização Contra Dengue (mensal) com a 

participação das Entidades Governamentais, Entidades Privadas, ONGS e Entidades Filantrópicas; 

9. Participação da Atenção Básica através da Integração do ACE na Estratégia de 

Saúde da Família; 

10. Equipe específica para atendimento de denúncias, recuperação de imóveis fechados 

e visitas a imóveis críticos com a presença do Fiscal Sanitário; 

11. Parceria para recuperação de imóveis para aluguel e venda com o Sindicato dos 

Imobiliários e Sindicato dos Corretores; 

12. Utilização de Alvará Judicial para abertura das casas fechadas/abandonadas com 

artífice de chaveiro; 

13. Realização de Força Tarefa nos finais de semana nos bairros com maior incidência 

de casos de Dengue, Chikungunya e Zika; 

14. Ações conjuntas com a Secretaria Municipal de Educação nas escolas municipais; 

15. Ações conjuntas com as demais Secretarias do Município; 

16. Veiculação de ações educativas e informativas na mídia, produção de materiais 

informativos para a população; 

17. Realização de caminhadas, blitz educativas em vias e terminais. 
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2.1 - AÇÕES DE CONTROLE DO AEDES AEGYPTI ,TRANSMISSOR DA DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA  NO MUNICÍPIO DE CAMPO 

GRANDE,  DE ABRIL A JUNHO DE 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Retirada de materiais inservíveis, lixos e pneus, com remoção de focos nos terrenos baldios, praças e áreas públicas com auxilio de 
servidores braçais, roçadeiras, maquinas e caminhões de limpeza de pavimentos e visitas à locais críticos com apoio da CMO; BACG; 
SEINTRHA; DECAT; CCZ; VISA; DISTRITOS SANITÁRIOS, AGETRAN; GUARDA MUNICIPAL e OUTROS. 

R. URBANA ABRIL MAIO JUNHO RESULTADO DAS AÇÕES 

IMBIRUSSÚ 

Núcleo Industrial: 

extensão da MS 262 – av. 

Rad. Edgar Lopes de Faria e 

região entorno av. Sollon 

Padilha e av. Annes Salim 

Saad; Jardim Carioca: av 

Wilsom Paes de Barros e 

contorno do Aeroporto 

Internacional de CG; Santo 

Amaro. 

Santo Amaro; região do Jd. 

Beija Flor e 

Coophatrabalho; Vila 

Sobrinho: Cemitério Santo 

Amaro e extensão da rua 

Fernando de Noronha, 

Área da 20ª Cavalaria RCB 

entre Pres. Vargas e Av. 

Tamandaré; Jd. Panamá. 

Área Militar: extensão da 

Duque de Caxias, vila 

Militar Base Aérea e área 

militar. Núcleo Industrial: 

Assentamento Pantanal  

Foram trabalhados pelas equipes 

contratadas pelo PROINC, terrenos 

baldios, áreas verdes, ruas praças 

públicas. Realizado bloqueio nas áreas 

militares e na vila militar. 

Foram trabalhados 27 imóveis em 

situação criticas com acumulo de 

entulho, matéria orgânica e lixo. 
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R. URBANA ABRIL MAIO JUNHO RESULTADO DAS AÇÕES 

LAGOA 

Caiobá (área de comodato 

das famílias oriundas da 

Vila Portelinha); Caiçara; 

União. 

Caiobá: área da unidade de 

saúde, Loteamento Rancho 

Alegre e Portal Caiobá; 

Prolongamento da rua 

Flora do Pantanal e 

Marginal Lagoa – Jardim 

Batistão, Tijuca e Leblon 

São Conrado, Coophavila 

II, Tarumã: quadrilátero da 

MS 060; Linha Férrea e av. 

Zilá Corrêa Machado (Br 

262) – Reciclagem 

Metálicos Liderança e 

Centro Oeste Reciclagem 

Foram trabalhadas pelas equipes 

contratadas pelo PROINC, áreas verdes, 

ruas praças públicas. 

Foram trabalhados três imóveis com 

acumulo de lixo e focos do Aedes. 
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R. URBANA ABRIL MAIO JUNHO RESULTADO DAS AÇÕES 

BANDEIRA 

Tiradentes: rua do Violino, 

prolongamento da av 

Ministro João Arinos e José 

Nogueira Vieira, Anel Viário 

BR 163 e 262; Rita Vieira 

Jardim Itamaracá e Lagoa 

Dourada, extensão da rua 

Novos Estados e Maria 

Luíza Damas, local de 

descarte embaixo viaduto 

do Itamaracá. Dr. 

Albuquerque. 

Área Abrangência do Jd 

Itamaracá no Rita Vieira; 

Vila Perpétuo Socorro nas 

ruas Antônio Fontoura 

Borges, Nair Alves de 

Castro e Maria Fontoura 

Borges; Vila Santo Eugênio 

e Res. Betaville no 

Universitário e 

quadrilátero das ruas 

Bethoven, Codajás e 

Salomão Abdala, locais de 

descarte de lixo e pneus. 

Universitário no 

prolongamento da rua 

Brigadeiro Tiago, fundos da 

Rodoviária de CG; rua Vitor 

Meireles até Salomão 

Abdala divisa do Rita 

Vieira; Vila Cidade Morena 

e Nova Capital nas 

Moreninhas no 

prolongamento das ruas 

Camocim, Camaçari, Airton 

Sena e Alto da Serra, 

Kartodromo, Nova 

Jerusalém e ruas 

Projetadas na Moreninha 

4; Carlota e Jd. Paulista. 

Foram trabalhados pelas equipes 

contratadas pelo PROINC, terrenos 

baldios, áreas verdes, ruas praças 

públicas. 

Foram trabalhados 06 imóveis em 

situação criticas com acumulo de 

entulho, matéria orgânica e lixo. 

Recolhidos pneus e materiais inservíveis 

nos imóveis abandonados. 
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R. URBANA ABRIL MAIO JUNHO RESULTADO DAS AÇÕES 

CENTRO 

Praças Ary Coelho, Rádio 

Clube e Praça do Artesão 

na Região Centro; 

Prolongamento da rua 

Alegrete nos imóveis 

abandonados na Região 

São Francisco e Cruzeiro; 

Obra Abandonada (Museu 

Marco) e extensão da Orla 

Morena até estação 

ferroviária de CG; Planalto 

e abrangência da UBSF Vila 

Corumbá. 

Vila Glória, Monte Líbano, 

Itanhanguá Parque e Bela 

Vista no quadrilátero das 

ruas Nelson Figueiredo 

Júnior, Antônio Silva 

Vendas, Eduardo Elias 

Zahran, Joaquim Murtinho 

e rua Ângelo; na área de 

Abrangência vila Carvalho. 

Vila Carvalho, parque 

florestal do Horto e vila 

militar do Exército 

Brasileiro no bairro 

Amambaí, imóveis em 

situação de abandono na 

região Centro e 

prolongamento da av. 

Ernesto Geisel (córrego 

Segredo). 

Divulgação das Ações de Prevenção e 

Combate ao Aedes nos locais de 

movimentação do público; Retirada lixo 

das margens dos córregos e vistoriados 

terrenos baldios com o recolhimento de 

depósitos. 

Recolhidos pneus das áreas de descarte. 

Ação de vistorias nos Pontos estratégicos 

elencados. 
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Registros das visitas domiciliares do trabalho de campo realizadas nos ciclos epidemiológico dos meses de janeiro a junho de 2016, 

conforme estabelecido em portari 

REGISTRO DAS ATIVIDADES/POR IMÓVEL IMÓVEIS PENDÊNCIA RECUPERADOS 

CICLO DAS AÇÕES SE TRABALHADOS C/ FOCOS TRAT. FOCAL FECHADOS RECUSA 
RECUPER

AÇÃO 
C/ FOCO 

TRAT. 

FOCAL 

1º CICLO CONCLUÍDO 29/02/16 

01 e 

02 
106.216 965 635 35.187 11 2.314 0 0 

03 53.811 301 372 13.341 8 1.964 0 0 

04 46.049 456 419 10.087 2 1.099 0 0 

05 49.695 877 421 15.068 47 629 11 7 

06 29.885 310 59 6.636 14 1.147 0 13 

07 67.706 415 360 19.201 20 1.311 4 19 

08 51.671 779 275 16.978 15 1.340 8 20 

09 43.699 426 208 8.819 02 357 3 3 

  448.732 4.529 2.749 125.317 19 995.175 26 62 
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REGISTRO DAS ATIVIDADES/POR IMÓVEL IMÓVEIS PENDÊNCIA  

CICLO DAS AÇÕES SE TRABALHADOS C/ FOCOS 
TRATAMENTO 

FOCAL 
FECHADOS RECUSA 

RECUPER

ADOS 
C/ FOCO 

TRAT. 

FOCAL 

2º CICLO CONCLUÍDO 31/03/16 

10 52.686 338 292 13.153 30 493 2 1 

11 57.531 398 212 12.135 15 1.223 1 50 

12 36.713 134 146 8.127 27 456 0 6 

13 54.704 420 270 15.677 29 1.323 1 1 

  201.634 1.290 920 49.092 101 951.546 4 58 

 

 

 

REGISTRO DAS ATIVIDADES/POR IMÓVEL IMÓVEIS PENDÊNCIA  

CICLO DAS AÇÕES SE TRABALHADOS C/ FOCOS 
TRATAMENTO 

FOCAL 
FECHADOS RECUSA 

RECUPER

ADOS 
C/ FOCO 

TRAT. 

FOCAL 

3º CICLO CONCLUÍDO 30/04/16 

14 48.031 248 241 11.378 26 614 0 4 

15 38.681 130 94 1.175 0 28 0 4 

16 25.594 58 224 5.234 30 882 1 2 

17 29.736 52 225 6.100 3 816 0 0 

  142.042 488 784 23.887 59 2.340 1 10 
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REGISTRO DAS ATIVIDADES/POR IMÓVEL IMÓVEIS PENDÊNCIA  

CICLO DAS AÇÕES SE TRABALHADOS C/ FOCOS 
TRATAMENTO 

FOCAL 
FECHADOS RECUSA 

RECUPER

ADOS 
C/ FOCO 

TRAT. 

FOCAL 

4º CICLO CONCLUÍDO 30/06/16 

18 42.165 81 234 10.807 28 586 01 02 

19 32.046 139 368 6.696 15 408 00 00 

20 34.862 88 283 8.406 27 845 03 00 

21 29.027 103 222 7.093 21 860 00 00 

22 22.047 48 153 5.417 14 531 00 36 

  160.147 459 1.260 38.419 105 3.230 04 38 
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3. –  RELATÓRIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA CONTROLE DO 

AEDES AEGYPTI EXECUTADAS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 

 

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental - CVSA, da Secretaria 

Municipal de Saúde Pública, diretamente subordinada à Diretoria de Vigilância em Saúde, 

realiza um conjunto de ações definidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, compreendendo 

aquelas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 

saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo;  

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 

com a saúde. 

Compreendem também os bens de consumo que se relacionam diretamente com a 

saúde (medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, materiais médicos) em todas as etapas e 

processos de produção e consumo, bem como o controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta e indiretamente com a saúde (serviços médicos, odontológicos, terapêuticos, 

óticos, diagnósticos, de prótese, de beleza e estética, de sanitização e de manipulação de 

alimentos).  A Vigilância Sanitária (VISA) pode atuar ainda sobre o ambiente de trabalho, 

visando sempre proteger e promover a saúde do trabalhador. 

Nesse contexto é que estão inseridas as atribuições da Vigilância Sanitária no tocante 

à intervenção nos ambientes propícios à proliferação do vetor Aedes aegypti, cujas ações são 

realizadas de forma a eliminar ou minimizar possíveis fatores de risco.  

As ações de vigilância sanitária são voltadas à educação sanitária e à exigência de 

medidas preventivas e corretivas para evitar a proliferação e instalação do mosquito vetor e de 

outas pragas urbanas nos estabelecimentos fiscalizados, minimizando os agravos a saúde humana 

e impactos negativos à saúde pública. 

Conforme o Ministério da Saúde preconiza, essa intervenção pode ocorrer durante a 

rotina de inspeção em estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária ou de forma complementar 

e articulada às equipes de controle vetorial, em imóveis domiciliares, quando demandada pelo 

órgão estadual ou municipal, no caso a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais 

responsável pelo controle de vetores. 
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E foi essa a rotina adotada desde o início dos trabalhos de combate ao mosquito 

transmissor de dengue, donde se observou uma redução das notificações no final desse período 

analisado.  

 

3.1.  –  MÉTODO 

O Serviço de Saneamento e Vigilância Ambiental, por meio das Autoridades 

Sanitárias da CVSA, executam as seguintes ações de fiscalização e controle em relação ao Aedes 

aegypti e demais pragas urbanas: 

- Orientação e fiscalização nos estabelecimentos vistoriados para Licenciamento Sanitário; 

- Atendimento de Reclamações e Denúncias em estabelecimentos comerciais, industriais, 

prestadores de serviços e residências;  

- Fiscalização em Pontos Estratégicos (estabelecimentos com maior potencial de instalação 

do vetor, por exemplo, floricultura, bicicletaria, borracharia, oficina mecânica, lava-jato); 

- Ações conjuntas com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) para a 

fiscalização de imóveis fechados e abandonados; 

- Fiscalização em imóveis em estado crítico, visitados e orientados pelos agentes do CCEV 

e que não foram adotadas medidas corretivas e preventivas de controle do vetor. 

 

Nesse sentido, como instrumentos legais norteadores para o exercício do poder de 

polícia, estão disponíveis às Autoridades Sanitárias e para serem utilizados a seu critério, o 

Boletim de Vistoria e Orientação ou Relatório de Inspeção e o Auto de Infração, conforme 

artigos 142 e 143, respectivamente, do Código Sanitário Municipal.  

 

3.2.  –  AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EXECUTADAS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 

2016 

 

No segundo trimestre do ano de 2016, as ações fiscais da Vigilância Sanitária em 

relação ao vetor da Dengue Chikungunya e a Vírus Zika totalizaram 2459 fiscalizações em 

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

residências, sendo expedidas 19 notificações através de Boletins de Vistoria e Orientação ou 

Relatório de Inspeção para fins de regularização, bem como foram lavrados 13 Autos de Infração 

diante de irregularidades sanitárias não sanadas.  As ações estão distribuídas nos meses de Abril, 

Maio e Junho de 2016, conforme QUADRO 1 abaixo: 
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2016 

FISCALIZAÇÃO 

- ESTABELECIMENTO 

-RESIDÊNCIA 

-PONTOS ESTRATÉGICOS 

BOLETIM DE VISTORIA 

E ORIENTAÇÃO/ 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

AUTO DE 

INFRAÇÃO 

ABRIL 753 7 2 

MAIO 720 5 1 

JUNHO 986 7 10 

TOTAL  

2º TRIMESTRE 
2459 19 13 

 

Os procedimentos de fiscalização, emissão de Boletim de Vistoria e 

Orientação/Relatório de Inspeção e lavratura de Auto de Infração estão distribuídos nos meses de 

Abril, Maio e Junho por locais inspecionados, conforme QUADRO 2 abaixo: 

 

2016 

FISCALIZAÇÃO 

 

BOLETIM VISTORIA 

ORIENTAÇÃO/ 

RELATÓRIO INSPEÇÃO 

AUTO DE INFRAÇÃO 

ABR MAI JUN ABR MAI JUN ABR MAI JUN 

ESTABELECIMENTO 

 
684 594 830 2 1 0 0 0 2 

RESIDÊNCIA 

 
53 81 79 4 4 6 2 1 8 

PONTOS ESTRATÉGICOS 

 
16 45 77 1 0 1 0 0 0 

 

 

As orientações e fiscalizações realizadas em Pontos Estratégicos (estabelecimentos 

com maior potencial de instalação do vetor, por exemplo, floricultura, bicicletaria, borracharia, 

oficina mecânica, lava-jato), no segundo trimestre de 2016, totalizaram em 138 

estabelecimentos. 

Também são desenvolvidas ações voltadas à educação sanitária, relacionadas às 

medidas corretivas e preventivas para o controle de vetores e pragas urbanas, especialmente os 

vetores da Dengue Chikungunya e do Vírus Zika. Dentre elas a inclusão do tema nos cursos de 

Higiene e Manipulação de Alimentos e no projeto Educanvisa. 

Nos Cursos de Higiene e Manipulação de Alimentos ministrados pela Coordenadoria 

de Vigilância Sanitária e Ambiental, foram incluídos em seu conteúdo programático orientações 

relativas medidas preventivas e corretivas de combate ao Aedes Aegypti, capacitando 191 

pessoas nos meses de Abril, Maio e Junho de 2016.  
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No projeto Educanvisa, são exploradas questões atuais relativas a saúde, tais como a 

prevenção de doenças causadas pelos Aedes Aegypti. O objetivo do projeto é promover a saúde 

e a prevenção dos fatores de risco através de ações educativas, voltadas a educação sanitária no 

âmbito escolar. 

O projeto teve início em 04 de Maio de 2016, com a realização de capacitações dos 

profissionais da Vigilância Sanitária e Secretaria de Municipal de Educação. As atividades nas 

escolas se inciaram em Junho e se extenderão ao longo do ano de 2016, desenvolvendo 

atividades de  educação sanitária para 973 alunos da Rede Municipal de Educação, distribuídos 

em 06 escolas, são elas: 

-E. M. Elizio Ramires Vieira; 

- E. M. Padre José de Amchieta; 

- E. M. Irmã Edith; 

- E. M. Carlos Vilhalba Cristaldo; 

- E. M. Elpidio Reis; 

- E. M. Barão do Rio Branco. 

 

4. –  AÇÕES CONJUNTAS ENTRE COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL E  COORDENADORIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS VETORIAIS 

 

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) da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental firmou 

parceria com a Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais. 

Esta parceria compreendeu a formação de uma equipe de agentes de controle de 

vetores supervisionados por um Agente Fiscal Sanitário. Esta equipe executa ações de visitas 

domiciliares para atendimento de denúncias e reclamações formalizadas através do canal de 

Ouvidoria do SUS, realizando orientações aos munícipes, quanto às medidas corretivas e 

preventivas de controle de vetores.  

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 
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de imóveis em situações críticas e que requerem a intervenção da Vigilância Sanitária bem como 

daqueles que não são passíveis de solução pelos agentes. 

Foram fiscalizados pela Vigilância Sanitária 24 imóveis em estado crítico, ou seja, 

apesar de anteriormente visitados e orientados pelos agentes do CCEV, não foram adotadas 

medidas corretivas e preventivas de controle do vetor. Também foi realizada fiscalização em 01 

imóvel, em ação conjunta com o CCEV, que se encontrava fechado/ abandonado.  

No segundo trimestre do ano de 2016, as denúncias/reclamações recebidas 

totalizaram em 246, sendo 246 atendidas através de visitas realizadas pelos agentes de controle 

vetoriais, ou seja 100%, conforme quadro QUADRO 3: 

 

2016 

DENÚNCIAS/ 

RECLAMAÇÕES 

RECEBIDAS VIA 

OUVIDORIA SUS 

DENÚNCIAS/ 

RECLAMAÇÕES 

ATENDIDAS 

ABRIL 109 109 

MAIO 87 87 

JUNHO 50 50 

TOTAL 

2º TRIMESTRE 
246 246 

 

 

4.1. – RELAÇÃO ENTRE AÇÕES EXECUTADAS, METAS E INDICADORES. 

 

As ações de fiscalização e educação sanitária, metas, indicadores e o executado estão 

distribuídos no QUADRO 4 abaixo com o resultado total realizado no período de abril a junho 

de 2016: 

 

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

SANITÁRIA  
METAS INDICADORES 

EXECUTADO 

2º TRIM./2016 

Orientação e Fiscalização visando 

o controle Aedes aegypti e demais 

pragas urbanas nos 

estabelecimentos vistoriados para 

Licenciamento Sanitário. 

100% dos 

estabelecimentos 

fiscalizados para 

licenciamento sanitário. 

Número de 

fiscalizações para 

licenciamento. 

2108 

Atendimento de Reclamações e 

Denúncias em estabelecimentos 

comerciais, industriais, prestadores 

de serviços e residências. 

Demanda. 

Razão entre  

Reclamações e 

Denúncias recebidas 

e as atendidas. 

1 
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Orientação e Fiscalização em 

Pontos Estratégicos 

(estabelecimentos com maior 

potencial de instalação do vetor, 

por exemplo, floricultura, 

bicicletaria, borracharia, oficina 

mecânica, lava-jato) 

40 estabelecimentos/ 

mês. 

Número de 

fiscalizações em 

pontos estratégicos. 

138 

Ações conjuntas com a 

Coordenadoria de Controle de 

Endemias Vetoriais (CCEV) para a 

fiscalização de imóveis fechados e 

abandonados. 

Demanda. 

Número de 

fiscalizações 

realizadas em 

imóveis fechados e 

abandonados em 

ações conjuntas. 

01 

Fiscalização em imóveis em estado 

crítico - visitados e orientados 

pelos agentes do CCEV e que não 

foram adotadas medidas corretivas 

e preventivas de controle do vetor. 

Demanda. 

Número de 

fiscalizações 

realizadas em 

imóveis criticos. 

24 

Incluir orientações relativas 

medidas preventivas e corretivas de 

combate ao Aedes Aegypti nos 

Cursos de Higiene e Manipulação 

de Alimentos. 

Demanda. 
Número de pessoas 

capacitadas. 
191 

Implantação do Projeto Educanvisa 

na Rede Municipal de Ensino 

06 escolas da Rede 

Municipal de Ensino 

Número de escolas 

para implantação do 

projeto. 

06 

 

 

5.  –  CONCLUSÃO 

 

Concluímos com as evidências relatadas neste documento, a seriedade e celeridade 

desta Secretaria Municipal de Saúde Pública em cumprir as metas e ações para redução de 

transmissibilidade do Aedes Aegypti em Campo Grande, mesmo frente às adversidades impostas 

pelas circunstâncias que permeiam a execução das atividades, que devem ser executadas pelos 

diversos setores desta Secretaria, que tem alcançado, com louvor, resolutividade na resposta 

oportuna para cada demanda. 

Observam-se no relatório constante, os resultados alcançados neste segundo trimestre 

de 2016, com significativa redução dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika, a intervenção 

tempestiva da Vigilância Sanitária e do Controle de Vetores nos imóveis críticos ou reincidentes 

entre outros parâmetros.  

 


