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Introdução 

 

Este documento apresenta recomendações sobre medidas essenciais para proteger a saúde e a 

segurança dos operadores e outras pessoas envolvidas no controlo de emergência dos mosquitos vectores 

Aedes spp., incluindo a pulverização de espaços com insecticidas, a aplicação de larvicidas e, em alguns 

casos, a pulverização residual interna. As recomendações destinam-se a ser usadas por gestores e 

operadores do controlo de vectores, agentes de saúde pública, médicos, agentes distritais de saúde e 

ministérios da saúde. 

A pulverização de espaços significa dispersar insecticida líquido pelo ar, para criar uma neblina ou aerossol 

com gotículas com menos de 30 µm de diâmetro (de preferência, com 10–15 µm). Pode aplicar-se, usando 

métodos térmicos ou de nébula fria, para dispersar o insecticida. Os pulverizadores podem ser 

transportados à mão para a pulverização interna ou montados num veículo, para pulverização no exterior. 

Os insecticidas recomendados pela OMS pertencem à classe dos piretróides, com ou sem um sinergista 

(deltametrina, lambda-cialotrina, permetrina + s-bioaletrina + piperonil butóxido e d-d, trans-cifenotrina) e 

compostos organofosforados (malatião) (1). 

A pulverização residual interna é feita usando pulverizadores de compressão portáteis, para aplicar um 

insecticida residual (e.g.  bendiocarbo, que pertence à classe dos carbamatos) a determinada  superfícies 

interiores, nomeadamente nas paredes e por baixo dos móveis (2). 

Os larvicidas são pesticidas microbianos, reguladores químicos do crescimento dos insectos, espinosinas, 

compostos de benzoilfenil ureia e insecticidas organofosforados aplicados nos habitats dos mosquitos (3). 

As formulações líquidas são aplicadas com pulverizadores de compressão manuais (o mesmo 

equipamento usado para a pulverização residual interna) ou com pulverizadores dorsais, enquanto as 

formulações sólidas (granulosas) são aplicadas à mão (4).  

Os insecticidas, incluindo os larvicidas usados no controlo dos vectores, devem ser registados para uso pela 

autoridade nacional competente.  
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Saúde ocupacional e medidas de 

segurança  

 

As principais tarefas associadas com a exposição dos trabalhadores aos insecticidas são: abrir os 

recipientes; misturar e carregar as soluções a pulverizar; pulverizar os insecticidas com equipamento 

transportado à mão ou montado em veículos; lavar e conservar os pulverizadores; e descartar os 

recipientes vazios. A exposição acidental está, geralmente, associada a derrames, salpicos e fugas de 

insecticida na forma concentrada.  

A protecção da saúde e da segurança dos agentes envolvidos na pulverização de insecticidas requer 

uma combinação de medidas de protecção colectiva e individual e supervisão médica.  

 

Planeamento das medidas de protecção 

Ao planear as operações de pulverização de insecticidas, devem incluir-se as seguintes medidas de 

protecção: 

 Identificar os regulamentos nacionais relevantes para a compra de pesticidas, seu uso e técnicas de 

aplicação. 

 Identificar um número suficiente de operadores de máquinas e pessoal auxiliar, de acordo com o 

tamanho e as características da área a tratar.  

 Na escolha do equipamento de aplicação e de insecticidas deve considerar-se a saúde e a 

segurança dos trabalhadores. Obter fichas com dados sobre a segurança do material para cada 

produto e identificar os serviços pós-venda do fabricante, tais como a formação e a eliminação dos 

recipientes de insecticidas. O equipamento de pulverização deve ter guardas de segurança, par 

impedir que os operadores  toquem nas superfícies quentes.  

 Identificar e fornecer o equipamento de protecção pessoal (EPP) necessário, vestuário de trabalho e 

instalações de higiene pessoal. 

 Dar formação aos operadores das máquinas, ao pessoal auxiliar e aos supervisores sobre métodos de 

trabalho seguros. 

 Identificar um médico especialista treinado em saúde ocupacional, para prestar aconselhamento 

sobre medidas preventivas e efectuar avaliações médicas prévias e periódicas  dos trabalhadores, 

para detecção precoce dos efeitos tóxicos. 

 Elaborar programas de protecção das vias respiratórias, para operações que exijam o uso de 

respiradores, incluindo procedimentos operacionais padrão escritos, formação regular, exames de 

aptidão, manutenção, inspecção, limpeza, armazenamento e avaliação periódica do programa.   

 Calcular a taxa de fluxo correcta para o produto e o método de aplicação, para reduzir a 

quantidade de insecticida usado e a quantidade de produto não utilizado que terá de ser  

descartado.  

 Organizar os operadores em equipas, nas quais cada pessoa sabe exactamente quais são os seus 

deveres e responsabilidades.  

 Organizar procedimentos de primeiros socorros e de cuidados de emergência (5). 
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Protecção dos operadores 

A protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores durante a aplicação de insecticidas deverá 

incluir: 

 Verificação diária das medidas a tomar para a protecção da saúde dos trabalhadores e para o uso 

de práticas seguras no trabalho; 

 Proibição de fumar, comer e beber durante a aplicação dos insecticidas e larvicidas; 

 Uso de EPP apropriado;  

 Uso de procedimentos correctos de manutenção do equipamento, para garantir que  não ocorrerão 

fugas durante as operações de pulverização;  

 Recalibrar os pulverizadores após 25 horas de funcionamento, grande manutenção ou mudança de 

produto; 

 Uso de máquinas de diluição automática semi-fechadas para aerossóis de diluição em água (5).  

A escolha do EPP depende dos riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores associados às 

diferentes tarefas a desempenhar. O EPP terá de cumprir os regulamentos nacionais sobre o uso de 

pesticidas e ter em consideração as recomendações do fabricante.  

Ao manusear insecticidas concentrados, verter, misturar ou preparar um produto líquido de pulverização e 

encher o equipamento, usar:   

 Roupa de algodão que cubra os braços e as pernas (a cada trabalhador devem ser fornecidos dois 

conjuntos por dia, para permitir que mude de roupa se a primeira ficar molhada);  

 Luvas de borracha resistentes aos produtos químicos;  

 Chapéu de aba larga;  

 Óculos de protecção e escudo de protecção facial contra os produtos químicos;  

 Botas de borracha. (4,5,6) 

Além disso, ao pulverizar com dispositivos manuais e ao operar à mão dispositivos montados em veículos, 

usar:  

 Respirador de meia máscara purificador do ar, com cartuchos de vapor orgânico, em combinação 

com filtros de aerossóis e partículas, tais como os filtros N95, R95, ou P95 (os filtros de respiração devem 

ser mudados periodicamente, de acordo com as instruções do fabricante); e 

 Tampões de ouvidos, quando se trabalha com pulverizadores barulhentos (5,6)  

Ao aplicar larvicidas microbianos e reguladores do crescimento, usar:  

 Indumentária de trabalho; 

 Luvas de borracha; 

 Máscaras de pó, quando se trabalha com formulações granulares (4). 

 

Normas de segurança específicas 

Para a pulverização e vaporização interna: 

 Desligar o quadro da electricidade. 

 Pedir aos donos da casa que fechem todos os pontos de entrada, excepto a porta principal e saírem 

de casa antes do início da pulverização do espaço. 

 Os operadores devem começar a trabalhar a partir da divisão mais remota da casa, recuando e 

afastando-se do vapor, para minimizar a exposição. 
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 Em casas pequenas, de um único piso, o aerossol pode ser pulverizado a partir da porta da frente ou 

através de uma janela aberta, sem ter de entrar em todas as divisões da casa, desde que seja possível 

uma dispersão adequada das gotículas do insecticida. 

 Em casas maiores, mas de um único piso, poderá ser necessário aplicar o aerossol em todas as 

divisões, começando pela parte de trás da casa e deslocando-se para a parte da frente. 

 Em casa de vários andares, a pulverização é feita a partir do andar superior até ao rés-do-chão e da 

parte de trás  para a parte da frente da casa. Isso permitirá ao operador ter sempre boa visibilidade. 

 A névoa deve estar “seca”, antes de ser orientada para uma casa. Testar a névoa, colocando a 

máquina no chão e verificando se a área imediatamente em frente da agulheta não ficou 

humedecida pela névoa. Para reduzir a produção de grandes gotículas húmidas, é preciso obter o 

equilíbrio certo entre a taxa de fluxo e a temperatura de combustão. Isso faz-se, normalmente, 

reduzindo a taxa de fluxo (5,6).  

Para pulverização externa com equipamento montado num veículo: 

 Em zonas com ruas estreitas e casas à beira da rua, o aerossol deve ser dirigido para trás, a partir do 

veículo.  

 Em zonas com ruas largas e casas afastadas da beira da rua, o veículo deve ser conduzido perto da 

berma e a pulverização orientada obliquamente (a favor do vento) para a rua e não directamente 

pela parte detrás do veículo. 

 A agulheta das máquinas de vapor frio montadas em veículos pode ser dirigida obliquamente para 

cima quando existem barreiras que impeçam o fluxo do ar, e.g. muros e vedações. Relativamente aos 

termonebulizadores montados em veículos, a agulheta deve ser orientada horizontalmente. 

 O veículo deve deslocar-se contra o vento, para que o vapor se desloque a favor do vento, 

afastando-se dos operadores e do veículo. 

 Tanto quanto possível, deve manter-se a velocidade pré-determinada do veículo. O vapor deve ser 

desligado, quando o veículo estiver parado. 

 Em primeiro lugar, deve tratar-se a área de pulverização que fica a favor do vento, trabalhando 

sempre das áreas a favor do vento para as áreas contra o vento. 

 Para evitar conduzir contra a nuvem de vapor, as ruas sem saída devem ser pulverizadas apenas à 

saída. (5) 

 

Formação em segurança 

Deve ser dada formação sobre o uso seguro de insecticidas aos seguintes profissionais:  

 Médicos especialistas, entomologistas, pessoal de controlo dos vectores, engenheiros e supervisores 

de segurança: modo de acção do pesticida; significado das medidas de diagnóstico; 

reconhecimento de sinais e sintomas dos efeitos tóxicos; quando transferir um trabalhador intoxicado 

para tratamento numa unidade de saúde; 

 Líderes das equipas de campo e outros operadores: técnicas de pulverização; precauções de 

segurança; uso e manutenção do equipamento de protecção pessoal e do vestuário; 

reconhecimento de sinais e sintomas precoces de intoxicação; medidas de primeiros socorros, 

incluindo a reanimação.  

 

Higiene pessoal 

O  cuidado especial com a higiene pessoal é uma componente essencial do suo seguro de insecticidas. 

As precauções de segurança dependem muito do uso correcto do equipamento de protecção pessoal e 

da higiene pessoal, incluindo a lavagem, mudança de roupa e limpeza do equipamento. As medidas de 

higiene pessoal devem ser organizadas do seguinte modo: 
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 O pessoal da pulverização deve receber, pelo menos, dois conjuntos de fatos-de-macaco, para 

permitir mudanças frequentes. 

 Deverão ser disponibilizadas instalações sanitárias para as lavagens necessárias, com água e sabão 

suficientes, em determinados locais no terreno.  

 No final de cada dia das operações de pulverização, o pessoal deve despir a indumentária de 

trabalho, tomar banho ou duche e mudar  de roupa.  

 No final de cada dia das operações de pulverização, o transporte do pessoal deve estar preparado 

para evitar longas esperas no regresso à base, para as operações de lavagem+.  

 A indumentária de trabalho deve ser lavada regularmente – a frequência dependerá da toxicidade 

da formulação usada. A lavagem em casa deve ser evitada, para impedir a contaminação da casa 

com pesticidas. 

 Deve dar-se especial atenção à lavagem das luvas de borracha e evitar usar luvas já contaminadas – 

isso pode ser mais perigoso do que não usar luvas. 

 Os operadores devem lavar sempre as mãos e o rosto com água e sabão, depois da pulverização e 

antes de bebe, comer ou fumar. No caso de contacto da pele com o insecticida, lavar 

imediatamente a área afectada com água e sabão.  

 É expressamente proibido comer, beber ou fumar durante operação de pulverização. 

 O horário de trabalho deve ser organizado de modo a que a exposição ao insecticida não exceda 

seis horas por dia.  

 Os operadores devem ser incentivados a informar imediatamente os seus supervisores, no caso de se 

sentirem mal. (4,7) 

 

Armazenamento e eliminação dos insecticidas 

Todos os insecticidas usados no tratamento de espaços ou os larvicidas devem ser guardados num local 

seguro, de acordo com as instruções do fabricante. O insecticida não usado e diluído não deve ser 

deixado no pulverizador depois da operação de pulverização ou da aplicação de larvicidas, nem ser 

armazenado. O insecticida não usado e diluído e os recipientes ou saquetas vazios devem ser 

descartados, de acordo com as orientações e regulamentos nacionais  e as recomendações do 

fabricante. Os recipientes vazios devem ser enxaguados três vezes com o diluente que está a ser usado 

(e.g. óleo de querosene, gasóleo, água) e inutilizado antes de descartado. O diluente do enxaguamento 

deve ser usado para preparar o líquido para a pulverização seguinte, se aplicável, ou descartado de 

acordo com as orientações nacionais (4). 

 

Supervisão médica 

Tudo deve estar preparado para que uma pessoa que tenha estado exposta possa rapidamente relatar os 

sintomas a um supervisor, que, por sua vez, notificará um médico. Em particular, qualquer doença invulgar 

que não esteja associada a sinais e sintomas conhecidos de intoxicação por um insecticida específico 

deve ser registada e comunicada às autoridades sanitárias apropriadas. Deve fazer-se a monitorização, 

para detectar quaisquer efeitos neurológicos subtis nas pessoas expostas, tais como perda de capacidade 

para entender o que está escrito e para se concentrar. Além da vigilância clínica, poderão fazer-se testes 

bioquímicos quantitativos, para avaliar o grau de exposição.  

Todos os operadores devem passar por uma avaliação médica prévia, par ase determinar se existem 

contraindicações para o trabalho com os insecticidas específicos a usar. Essa avaliação prévia deve 

consistir num exame físico, história médica, história ocupacional, análise metabólica completa (açúcar no 

sangue, electrólitos e equilíbrio de líquidos, funções renal e hepática), testes iniciais de colinesterase nos 

glóbulos vermelhos ou no plasma (para os operadores que usam organofosfatos e carbamatos) e teste da 

função pulmonar (para os operadores que tenham de usar um respirador). O trabalho com organofosfatos 

e carbamatos pode causar complicações com úlceras pépticas pré-existentes, asma brônquica, anemia, 

doenças generativas do sistema nervoso central, colite crónica, história ou evidências de psicoses e 

doenças como a miastenia gravis e glaucoma, que são tratadas com fármacos inibidores da colinesterase 

(11).  
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Tratamento da intoxicação aguda 

com insecticidas 

 

Sintomas de intoxicação aguda 

Os sintomas de intoxicação aguda após exposição a organofosfatos ou carbamatos podem ocorrer 

apenas depois da pessoa ter deixado de trabalhar e, portanto, podem não estar imediatamente 

associados à exposição no trabalho. Os primeiros sintomas de intoxicação incluem transpiração excessiva, 

dor de cabeça, visão turva, contracção das pupilas, fraqueza, tonturas, náuseas, salivação excessiva ou 

secreção brônquica, vómitos, dores estomacais, discurso confuso e contracções musculares. Mais tarde, 

poderá ocorrer diarreia, perda de reflexos e do controlo do esfíncter, convulsões e coma. (4) 

Os sintomas da intoxicação por piretróides podem incluir paraestesia ( uma sensação  de formigueiro e 

dormência na pele), particularmente no rosto e nas mãos, irritação do tracto respiratório superior, 

salivação e, ocasionalmente, reacções alérgicas. Se os piretróides forem ingeridos, podem ocorrer 

sintomas digestivos significativos, como náuseas, vómitos e dores epigástricas. Na intoxicação grave, os 

doentes podem ter convulsões e ficar inconscientes. Pode, inclusivamente, ocorrer morte por paralisia 

respiratória  (10). 

 

Primeiros socorros e descontaminação 

Uma vez diagnosticada a intoxicação, deve recolher-se a seguinte informação para o médico assistente:  

 nome da substância tóxica (na embalagem); 

 quantidade e via de exposição (e.g., pele, boca), se for conhecida; 

 tempo de intoxicação;  

 razão da intoxicação (intencional, acidental, sobre-exposição durante a pulverização); e 

 qualquer outra informação relevante (4). 

A pessoa que administrar os primeiros socorros deve estar protegida dos solventes e ingredientes activos 

usando luvas e avental. Em primeiro lugar, deve verificar a respiração e a pulsação. Se não houver 

nenhuma delas, deve iniciar a reanimação. Se o doente estiver inconsciente, as vias aéreas devem ser 

desobstruídas, removendo o vómito ou outro material da boca, incluindo próteses dentárias, e depois 

inclinando a cabeça para trás e puxando o queixo para cima. Se for necessária reanimação boca a 

boca, pode colocar-se um lenço limpo entre a boca do doente e a boca da pessoa que administra os 

primeiros socorros. Se o doente respirar e tiver pulsação, mas continuar inconsciente, deve ser colocado na 

posição de recuperação (i.e., deitado de lado, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo), para 

evitar que o vómito entre nos pulmões. O doente deve ser transportado nessa posição. Não se deve dar 

água nem medicamentos por via oral a um doente inconsciente (4). 

Toda a roupa contaminada deve ser removida, para evitar maior absorção. A pele afectada deve ser 

lavada com sabão, que deve ser removido com grande quantidade de água. Se os olhos estiverem 

contaminados, as pálpebras devem ser suavemente abertas com os dedos e a parte interior (conjuntiva) 

lavada com água limpa corrente durante vários minutos. Deve evitar-se que a água que escorre de um 

olho não entre no outro (4). 

A descontaminação da pele e dos olhos deve fazer-se assim que possível, depois da exposição. Deve 

procurar-se tratamento médico especializado imediatamente após a descontaminação. São necessárias 

medidas específicas para diferentes grupos de insecticidas. 
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Tratamento 

Não há um antídoto específico para a intoxicação por piretróides. O tratamento é essencialmente dos 

sintomas e de apoio, após a descontaminação, para evitar maior absorção. (10)  

O tratamento da intoxicação aguda com organofosfatos e carbamatos inclui as seguintes intervenções 

clínicas: 

 Tratar as vias aéreas e dar ventilação assistida, conforme necessário. Se houver problemas respiratórios 

graves ou SpO2  <90, administrar oxigénio. 

 Se houver hipotensão ou choque, administrar rapidamente fluidos intravenosos. Titular, para manter um 

fluxo urinário adequado. 

 Administrar atropina 1–3 mg, por via intravenosa, como bólus. 

 Auscultar os pulmões, medir a pulsação e a tensão arterial. 

 Procurar limpar os pulmões, estabilizar a tensão arterial (>90 mmHg sistólica), secar as membranas 

mucosas e elevar a saturação de oxigénio para >95%. 

 Voltar a  verificar de 5 em 5 minutos. Se não houver melhoria, administrar o dobro da dose inicial de 

atropina. As pupilas dilatadas e a taquicardia, só por si, não devem ser considerados como 

indicadores. 

 Continuar a administrar doses duplas de atropina a cada 5–10 minutos, até que o doente estabilize. Se 

a crepitação dos pulmões persistir após 3–5 bólus de atropina (dobrando as doses), considerar que o 

doente pode ter aspirado. 

 Se a tensão arterial não melhorar com a atropina, considerar a administração de bólus líquidos e 

excluir a acidose metabólica. 

 Quando o doente tiver sido atropinizado, iniciar uma infusão de atropina (20% da dose total 

necessária para atropinizar) como infusão de hora a hora. 

 Monitorizar os sinais de toxicidade da atropina (agitação, confusão, hipertermia) todas as 4–6 horas. Se 

houver toxicidade da atropina, parar a infusão e recomeçar a 70% da última taxa de infusão, quando 

a toxicidade se estabelecer. 

 Monitorizar a frequência respiratória, a pulsação, e a tensão arterial. Preparar para entubar e, se 

necessário, ventilar. 

 Administrar diazepam 5–10 mg por via intravenosa, para a agitação, tremores e fasciculações. Repetir 

a dose, conforme necessário. 

 Só para organofosfatos, administrar pralidoxima, se estiver disponível (9). 

Todos os casos de intoxicação aguda ou crónica de operadores e outro pessoal, que resulte de exposição 

ocupacional a insecticidas devem ser notificados à autoridade competente, que trata do registo e 

compensação das doenças e traumatismos ocupacionais, de acordo com as práticas e normas nacionais 

estabelecidas.  
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