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Controle de Vetores em Ambiente Hospitalar:
Competência: Toda equipe de saúde do Hospital Escola da UFTM e
profissionais habilitados para a realização da desinsetização e desratização.
1- Medidas gerais recomendadas:
Barata: Utilizar ralos de esgoto e caixas de gordura sinfonadas, produtos
químicos e limpeza adequada.
Moscas: Utilizar telas nas áreas de risco como lactário, refeitório, serviço de
nutrição e dietética, bloco cirúrgico e central material esterilizado.
Acondicionamento adequado do lixo e envenenamento das larvar.
Ratos: Impedir condições de sobrevivência removendo entulhos,
acondicionando o lixo e os alimentos adequadamente, mantendo o ambiente
limpo.
i. Inspecionar no mínimo a cada seis meses em todo o hospital, e a cada
três meses nas áreas de riscos: serviço de nutrição e dietética, lactário,
centro cirúrgico, unidades de terapia intensiva (adulto, coronária e
pediatria) e enfermarias. Poderá haver a necessidade de visitar em
prazos menores.
ii. Encaminhar à SCIH o relatório com descrição dos produtos químicos
utilizados e locais visitados.
iii. A limpeza e desinfecção das caixas d’água
semestralmente de acordo com a legislação vigente.

são

realizadas

iv. A limpeza e desinfecção das caixas d’água
semestralmente de acordo com a legislação vigente.

são

realizadas

* Formulário com controle roedores e insetos

2- Medidas recomendadas em áreas específicas:
2.1- Serviço de nutrição e dietética:
• Área de recepção – Deve ser limpa e livre de resíduos
• Observar condições de conservação dos alimentos.
• Despensa – Prateleiras afastadas da parede, facilitando a limpeza
local.
• Janelas – Ventilação adequada e presença de tela.
• Área de preparo de alimentos – Deve ser bem ventilada, limpa e com
adequado estado de conservação das paredes, azulejos, bancadas e
instalações hidráulicas.
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2.2- Lactário: deverá seguir as mesmas recomendações.

2.3- Centro cirúrgico, CTI e enfermarias:
Manter vedados os ralos e caixas de esgoto.
•

CCIH - realiza visitas regulares e educa continuamente os
funcionários/equipe multidisciplinar do setor e pacientes.
Manter limpas essas áreas.

Cuidado a ser observado:
Lixeira: Devem ter tampas, saco plástico identificado em quantidade
suficiente e localização estratégica.
Recolher o lixo antes que sua capacidade total seja alcançada.
CRONOGRAMA DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO:
Mês
Unidades críticas e não críticas
Ano:
Janeiro
Fevereiro

Raio X – Pronto Socorro Adulto e Infantil – UTR
Lactário – Neuro – Ortopedia – CTI Adulto –
Hemodinâmica – CTI Coronária – Educação Serviço.
Março
Farmácia – Pediatria – UTI Pediátrico – Área interna
Administrativa.
Abril
UTR – Bloco Cirúrgico – CME – Almoxarifado
Maio
Lactário – UIH – Clin. Cirúrgica – Clin. Médica –
Ambulatório Funepu
Junho
CTI Adulto – CTI Coronária – Ambulatório Maria Glória
Julho
GO – Berçário – UTI Pediátrico
Agosto
Lactário – SND – Pronto Socorro Adulto e Infantil – UTR
Setembro CTI Adulto – CTI Coronária – Neuro – Ortopedia –
Hemodinâmica
Outubro
Berçário – UTI Pediátrico – Pediatria – Farmácia
Novembro Almoxarifado – Bloco Cirúrgico – CME – Área interna
administrativa
Dezembro Clin. Cirúrgica – Clin. Médica – GO – Ambulatórios
Funepu e Maria da Glória.
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