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RESUMO
Os roedores sinantrópicos urbanos estão associados a importantes infestações murinas
ao longo da história da humanidade. Muitos prejuízos econômicos e à saúde tem sido
contabilizados devido a sua ocorrência. As três espécies principais, Rattus rattus, Rattus
norvegicus e Mus musculus, são euriécias adaptando-se a diferentes condições ambientais. Na
cidade de São Paulo tem sido crescente a infestação por roedores demandando esforços da
municipalidade para o controle; são recorrentes os surtos de leptospirose onde, entre os anos
de 1996 e 2006, se contabiliza 3031 casos com 428 óbitos. Nesse trabalho, pretendeu-se
verificar o índice de infestação predial por roedores em duas áreas com características sócio
ambientais distintas na região da Vila Prudente, em São Paulo, e a necessidade de adequações
no controle de roedores realizado no município.Tal levantamento ocorreu concomitante à
aplicação de um programa de controle de roedores. Foram selecionadas duas áreas: área 1
ocupada por classe média contanto com boa infra-estrutura e, área 2 de classe baixa e infraestrutura deficitária. A área 1 foi dividida em 1-A e 1-B. O programa de controle compôs-se
da realização de quatro ciclos de trabalho, com intervalo de 2 semanas e, um quinto ciclo 60
dias após o término do quarto. Em cada ciclo levantou-se o índice de infestação predial e
orientaram-se os moradores sobre antiratização. As áreas 1-A e 2 receberam tratamento
intensivo com raticida (incluindo o interior dos imóveis) e na área 1-B somente os bueiros
foram tratados conforme a rotina de trabalho da Vigilância Ambiental. O índice de infestação
inicial verificado foi de 23,79 % na área 1-A, 33 % na área 2 e 25 % na área 1-B. Após o
término dos 4 ciclos os índices foram de 0,34 % na área 1-A, 8,0 % na área 2 e 12,6 % na área
1-B. No quinto ciclo os resultados foram 2,41 % na área 1-A, 12,7 % na área 2 e 8,7% na área
1-B.Constatou-se que Rattus rattus são comuns nos dois tipos de áreas pesquisadas (21,91%
na área 1 e 19 % na área 2), porém Rattus norvegicus, com 4,1 % na área 1 e 15% na área 2,
tem maior adaptabilidade a áreas carentes. Com o quinto ciclo verificou-se que o morador da
área 1 respondeu bem ás orientações sobre antiratização, o que não ocorreu na área 2, onde se
verificou forte tendência á reinfestação. Depreende-se que para que ocorra um controle eficaz
da infestação murina em São Paulo, faz-se necessário que: a) a população seja esclarecida
sobre as espécies infestantes e sobre a legislação sanitária. b) ocorra melhoria de infraestrutura em áreas carentes; c) aumento no número de profissionais no Programa de Controle
de Roedores Municipal; c) incorporação de procedimentos de antiratização no conceito de
construções e obras civis.
Palavra-chave: Roedores sinantrópicos, Vigilância Ambiental, Infestação, Controle.

ABSTRACT
The urban sinantropic rodents are associated to important murine infestations
in the human history. Many economic and health damages are accounted to its occurrence.
The three main species, Rattus rattus, Rattus norvegicus and Mus musculus, are euriécias
adapting to different environmental situations. In the city of São Paulo, rodent infestation has
been increasing, demanding control efforts from the municipality; leptospirosis outbreaks are
recurrent there, and, from 1996 to 2006, it has been registered 3031 cases with 428 deaths. In
this work, it was intended to verify the index of building infestation for rodents in two areas
with distinct social and environmental characteristics in the region of Vila Prudente, São
Paulo, and the necessity of adaptations in rodent control carried out by the municipal
govern. This survey was made concomitant to the application of a rodent control program.
Two areas had been selected: area 1 occupied by middle class with good infrastructure and,
area 2 of lower class and insufficient infrastructure. Area 1 was further divided into 1-A and
1-B.The control program was composed by four cycles of work, with interval of 2 weeks and,
a fifth cycle 60 days after the ending of the fourth. In each cycle the index of building
infestation was measured and the inhabitants were oriented to rat removal. The areas 1-A and
2 had received intensive treatment with rodenticides (including properties interiors)
and in the area 1-B only the culverts had been treated in accordance to the procedure of
"Environmental Surveylance".The verified index of initial infestation was of 23,79 % in the
area 1-A, 33 % in area 2-A and 25 % in the area 1-B. After the 4 cycles the indices had been
of 0,34 % in the area 1-A, 8,0 % in area 2-A and 12,6 % in the area 1-B. In the fifth cycle the
results had been 2.41 % in the area 1-A, 12,7 % in area 2 and 8.7% in the area 1-B. It has
been verified that Rattus rattus is common in the two types of searched areas (21.91% in area
1 and 19 % in area 2), however Rattus norvegicus, with 4,1 % in area 1 and 15% in area 2,
has greater adaptability to the devoid areas. With the fifth cycle it was verified that the
inhabitant of area 1 responded well to rat removal orientations, which did not occur in area 2,
where astrong tendency to re-infestation was observed. It was inferred that to occur an
efficient control of murine infestation in São Paulo, it is necessary that: a) the population is
clarified on the infestant species and the sanitary legislation. b) infrastructure is improved in
devoid areas; c) is increased in the number of professionals in the "Programa de Controle de
Roedores Municipal"; c) rat removal procedures is incorporated in the concept of civilian
constructons.
Keywords: Sinantropic Rodents, Environmental Surveylance, Infestation, Control.
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1 INTRODUÇÃO
Estudos paleontológicos indicam que há cerca de 10.000 anos com o advento da
agricultura, o homem iniciou um processo de fixação a terra, gerando com isso, excedentes
alimentares, Tattersall (1993). Conseqüentemente, sucedeu o desenvolvimento dos primeiros
povoados, cidades, e por fim, as grandes megalópoles. Esse processo estabeleceu as condições
ideais para a ligação comensal de animais sinantrópicos1 ao homem, dentre esses animais
provavelmente os mais importantes são os roedores comensais.
Odum (1983) afirma que nas cidades é freqüente a diminuição da diversidade de
algumas ordens animais, simultaneamente à proliferação excessiva de algumas espécies
estrategistas. Ainda, segundo o mesmo autor, os ambientes urbanos criam condições para que
espécies euriécias2, com ampla capacidade de adaptação aos ambientes novos, consigam
sobreviver e proliferar.
A presença massiva de roedores sinantrópicos na cidade de São Paulo tem sido
favorecida pelas precárias condições de urbanização, com problemas de:
● disposição de resíduos sólidos;
● insuficiência nos sistemas de drenagem de águas pluviais e de esgotos;
● favelização;
● padrão arquitetônico das construções;
● prédios abandonados;
● terrenos baldios e margens de córregos sem conservação.
A acelerada proliferação de roedores verificada no Município exige a integração da
municipalidade e da comunidade, como mecanismo básico para a implantação de um
programa de controle de roedores, que permita o alcance de resultados satisfatórios e a
obtenção de indicadores (BAKKES, 1994) que atestem a eficácia dos procedimentos adotados
(BRASIL, 2002).
A presença de roedores em áreas urbanas ou rurais tem gerado expressivos prejuízos
econômicos e sanitários. Para Pimont et al. (1989) as perdas econômicas que os ratos e
camundongos provocam é extraordinária; é estimada uma perda mundial de 8% da produção
1
2

São aqueles que se adaptaram a viver próximo ao homem e cuja presença é indesejada.
Espécies de grande valência ecológica podendo ocupar habitats variados, geralmente são cosmopolitas.
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de cereais e raízes, pois esses animais consomem diariamente cerca de 10% do seu peso
corporal em alimento.As perdas podem ser maiores se considerarmos a contaminação dos
alimentos por urina e fezes e o rompimento de sacarias e outras embalagens, o mesmo
acontecendo com farelos e ração animal (POTENZA, 2005).
A Vigilância em Saúde Ambiental do Município de São Paulo constata rotineiramente
a perda de merenda em unidades escolares devido à presença de roedores, os quais também
são responsáveis pela destruição de materiais como cabos, fios elétricos e telefônicos,
podendo causar incêndios em decorrência de curtos circuitos.
As três espécies principais, Rattus norvegicus, Rattus rattus e Mus musculus, são
euriécias, adaptando-se facilmente às condições impostas pelo meio ambiente, possuem alta
taxa reprodutiva conforme Meeham (1984), produzindo com isso, indivíduos selecionados
pela pressão do ambiente, aptos à sobrevivência.
Embora, sejam espécies diferentes e tenham nichos ecológicos distintos conforme
Davis, Casta e Schatz (1977), estão relacionados diretamente ou indiretamente com graves
patologias humanas e participam da cadeia epidemiológica (CÂMARA, 2002) de muitas
doenças, tais como: leptospirose; tifo; peste bubônica; febre hemorrágica; salmonelose; sarnas
e micoses incluindo as freqüentes agressões por mordedura de roedores (ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAUDE, 1997; COMER et al., 2001; RAO et al., 2003, SILVA et
al., 2003). A Organização Mundial de Saúde já catalogou cerca de 200 doenças transmissíveis
por roedores, o que torna evidente a relevância desses animais para a saúde púbica, World
Health Organization (1999).
Dentre as patologias, deve-se destacar a leptospirose, a qual é uma zoonose de grande
importância social e econômica por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alta
letalidade, alto custo hospitalar e perdas de dia de trabalho. A letalidade pode chegar a até
40% dos casos mais graves. Conforme Brasil (1995) sua ocorrência está relacionada às
precárias condições de infra-estrutura sanitária e à alta infestação de roedores infectados; a
ratazana (Rattus norvegicus) elimina ativamente na urina, as bactérias causadoras da
leptospirose (CORRÊA, 2000).
A ocorrência de ratazanas em locais que sofrem inundações periódicas, tais como beira
de córregos é bastante comum. Com isso, no verão o aumento de pluviosidade propicia a
disseminação e a persistência do agente causal no ambiente (Leptospira sp), facilitando a
eclosão de surtos. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN
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(BRASIL, 2006), mostram que na cidade de São Paulo, nos anos de 2000 a 2005, foram
notificados 1348 casos de leptospirose, com um total de 193 óbitos.
Um outro importante indicador do índice de infestação murina3 é o número de
solicitações para desratização em vias, logradouros e equipamentos públicos ou residências.
Essas solicitações ocorrem por meio de memorandos, ou principalmente, a partir do Sistema
de Atendimento ao Cidadão - SAC. No período de 2000 a 2005, devido a dispersão pelo
município de Rattus rattus, registrou-se um aumento de 600% de reclamações, passando de
3297 em 2000 para 20129 em 2004.
Verificar a intensidade da infestação pelas espécies de roedores ocorrentes no
Município, bem como a distribuição dessas espécies é fator essencial para a organização de
planos de manejo e programas de controle de infestação capazes de resultados consistentes.
A melhor maneira de reunir dados quantitativos sobre a infestação por roedores numa
área urbana é levantar o Índice de Infestação Predial - IIP. Davis, Casta e Schatz (1977),
afirma que isso pode ser realizado através da inspeção de áreas comerciais e residenciais em
busca de vestígios da presença de roedores.
Na cidade de São Paulo, até o ano de 2006, não existia o conhecimento sobre o índice
de infestação predial por roedores, isso se deve ao fato de que, não havia até aquele momento
um número de profissionais (técnicos e agentes de zoonoses) suficientes para o levantamento
dessas informações. Isso dificultou a avaliação da eficiência do programa de controle de
roedores realizado na cidade. Com a determinação desse índice por Distrito AdministrativoDA, é possível estabelecer metas de redução da infestação e, levantamentos periódicos do
índice, permitem aferir a eficiência das ações de controle adotadas.
Na literatura sobre controle de roedores, não foi encontrada referência sobre um índice
de infestação ótimo ou desejável. Segundo informações obtidas junto a Coordenadoria de
Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde – COVISA , o programa de controle
de roedores implantado em Cuba em 1981/1982 detectou um índice de infestação inicial de
77,3% e após sete meses de trabalho intenso esse índice caiu para 13,5%. Programa
semelhante implantado na cidade do Kuwait reduziu a infestação de 93,0% para 0,2% em
10.180 prédios num período de dois anos. Em Budapeste, na Hungria, o levantamento feito
antes do início do programa mostrou uma infestação predial de 33% e após dez anos o índice
recuou para 0,28% de infestação. No Rio de Janeiro levantamento inicial feito entre 1977 e
3

Palavra derivada do latim murínu, adjetivo relativo ao rato.
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1980 encontrou índices de infestação variando de 8,6% a 56,9% no início do programa de
desratização, e em 1988 esses índices variavam de 1,5% a 6,0%.
O estudo ora proposto teve como campo de trabalho e pesquisa, a região
administrativa da subprefeitura de Vila Prudente, na região sudoeste da cidade de São Paulo,
onde foi realizado levantamento do índice de infestação predial por roedores em áreas prédeterminadas.
A Região Metropolitana de São Paulo, conforme o senso demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2000, concentra o maior contingente
demográfico do país com 17.833.811 habitantes, que equivale a 10,5% da população
brasileira. O acelerado crescimento demográfico concorreu para que as áreas periféricas
crescessem de forma desorganizada e hoje apresentam um grande adensamento urbano que,
associado à carência de infra-estrutura, favorece a proliferação de roedores.
O bairro de Sapopemba, juntamente com São Lucas e Vila Prudente localizam-se na
região sudoeste da capital paulista e fazem parte da área de administração da subprefeitura de
Vila Prudente. Dos três bairros, Vila Prudente é o mais antigo e bem estruturado, onde a
população é basicamente composta por classe média tradicional; São Lucas está localizado
mais a leste e configura-se como área de transição para a periferia mais pobre, e de ocupação
recente, representada por Sapobemba.
O cenário é composto pela presença de 59 favelas, nas quais a carência de saneamento
básico e infra-estrutura, associado à cultura de tratamento inadequado de resíduos sólidos
proporcionam sobremaneira a proliferação de roedores urbanos (Rattus norvegicus, Rattus
rattus e Mus musculus).
O trabalho ora apresentado foi realizado em duas áreas com características sócioambientais e culturais diferentes na Vila Prudente e Sapopemba. Realizou-se o levantamento
do índice de infestação predial e ações de manejo da infestação, de maneira a permitir a
realização de análises sobre a eficácia do controle de roedores.
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2 OBJETIVOS
Visando a análise da infestação por roedores na cidade de São Paulo, o presente estudo
pretende aplicar o método de “avaliação do índice de infestação predial” preconizado pela
Fundação Nacional da Saúde - FUNASA, como instrumento para organização e gestão de um
programa de controle de roedores. Estabeleceram-se os seguintes objetivos a serem
alcançados:
● Determinar o índice de infestação predial por espécie em duas áreas com
características sócio ambientais e culturais diferentes, analisando a sua distribuição;
● Aplicar um programa de desratização e monitorar periodicamente o índice de
infestação predial e o consumo de raticida nas áreas estudadas;
● Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle de roedores adotados;
● Verificar as adequações que são necessárias para tornar os atuais procedimentos de
manejo adotados pela municipalidade, mais eficientes;
● Informar a população local de seus deveres e obrigações, conforme legislação
pertinente, tornando-a atuante no controle de roedores e avaliar a sua participação no
programa.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
A convivência sinantrópica com roedores, Jackson (1981) e a procura por tornar o
ambiente antrópico livre desses animais, permitiu o acumulo de conhecimentos os quis devem
ser considerados em seu conjunto para a consecução de um programa de controle de roedores.
Os aspectos referentes à biologia e comportamento de roedores e as características do
ambiente antrópico são a base para o desenvolvimento de procedimentos de manejo de
roedores em áreas infestadas.

3.1 Características biológicas e comportamentais dos roedores sinantropicos
Os ratos e camundongos são animais superiores extremamente adaptados, capazes de
sobreviver e proliferar na natureza. São capazes de se instalarem nas mais diversas regiões
climáticas com relativo sucesso. Como nenhuma outra espécie, adaptam-se ao meio ambiente
do homem tornando-se um animal sinantrópico por excelência. (BARNETT, 1973;
JACKSON 1981).

3.1.1 Classificação taxonômica
Os ratos e camundongos são mamíferos pertencentes à ordem Rodentia onde estão
inclusos mais de 3000 espécies distribuídas pelo mundo, desse total, Bucke e Smith (1994)
conclui que cerca de 125 são considerados pragas e 3 são de grande importância para o
homem, quais sejam, Ratazanas ou Rattus norvegicus (Berkenhout); ratos-de-telhado ou
Rattus rattus (Linnaeus); e camundongos Mus musculus (Linnaeus). As três espécies
pertencem à subordem Sciurognathi, família Muridae e a duas diferentes subfamilias,
Sigmodontinae (camundongos) e Murinae (Ratazanas e ratos-de-telhado).

Podem ser

denominados popularmente por distintos nomes conforme a região considerada, (Quadro 1)
A identificação desses animais na rotina de controle é possível por meio da observação
dos aspectos de sua morfologia e comportamento conforme pode ser visto no Quadro 1
adiante. Carvalho Neto (1995) mostra que em Rattus norvegicus o comprimento da cauda é
visivelmente menor do que o comprimento total do corpo mais a cabeça, tem a forma do
corpo rombuda, enquanto Rattus rattus e Mus musculus possuem formas mais afiladas e o
comprimento da cauda geralmente maior que o comprimento do corpo e da cabeça juntos. As
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orelhas de Mus musculus e Rattus rattus, proporcionalmente comparadas com as orelhas de
Rattus norvegicus são maiores (Figura 1).
Conforme Brasil (2002) as Ratazanas são bem maiores que as outras duas espécies,
possuem entre 350 e 600 gramas de massa corporal, ratos-de-telhado de 100 a 350 gramas e
os camundongos, bem menores, entre 10 e 21 gramas.
Subfamília
Sigmodontinae

Gênero
Mus

Espécie
Mus musculus

Murinae

Rattus

Rattus norvegicus

Murinae

Rattus

Rattus rattus

Nome vulgar
Camundongo
Catita
Ratinho
Rato-de-gaveta
Rato caseiro
Ratazana
Gabiru
Rato-de-esgoto
Rato norvegico
Rato pardo
Rato norueguês
Rato-de-telhado
Rato-de-forro
Rato-de-navio

Quadro 1 – Chave de classificação taxonômica dos roedores sinantrópicos após subfamília e
denominações populares
Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.2 Sinais de infestação por roedores
A constatação de que em determinada área existe a presença de roedores infestantes,
pode ocorrer por meio da visualização dos roedores ou de seus sinais. Os roedores são
animais de hábito noturno e isso dificulta a sua visualização, quando presentes no local
(BARNETT, 1973).
Geralmente alguns sinais podem indicar se uma determinada área tem problema de
infestação por roedor (SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, 1998):

a) Sons: especialmente à noite, devido á movimentação nos tetos, telhados ou forros
de imóveis infestados, é muito comum ouvir ruídos e sons provocados por
roedores.
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b) Urina: a urina dos roedores quando exposta á luz ultravioleta emite fluorescência,
mesmo depois de seca.
c) Marcas de gordura: os ratos quando caminham continuamente pelos mesmos
lugares, deixam manchas escuras em estruturas como rodapés, nos cantos de
paredes, sobre canos ou madeiramento, vigas e outras superfícies.
d) Roeduras: Os roedores roem ativamente materiais duros formados por madeira,
plástico, gesso, papel e até mesmo paredes.
e) Odor: os roedores possuem odor característico e facilmente perceptível em
ambientes com grande infestação.
f) Fezes: os roedores eliminam grande quantidade de fezes nos locais infestadfos.

A observação das fezes é uma forma usual e prática para se obter informação sobre o
roedor infestante. Esses animais defecam em sua área de ação e as cíbalas são facilmente
notadas e possibilitam definir a espécie infestante. As fezes das ratazanas têm forma de
cápsula com a extremidade rombuda indo até 20 mm de comprimento; rato de telhado tem
fezes fusiformes com até 13 mm de comprimento; já o camundongo, tem fezes em forma de
bastonetes com até 5mm de comprimento (SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS, 1998).
Fezes frescas significam a recente presença de roedores; como raramente numa mesma
área cohabitam ratazanas e ratos de telhado, o encontro de dois tamanhos diferentes de fezes
indica que há filhotes na área. Grande quantidade de filhotes ou roedores jovens é sinal de
uma população em crescimento (SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS,
1998).
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Figura 1-Aspecto morfológico, comparativo entre as espécies de roedores sinantrópicos
comensais.
Fonte; Carvalho Neto (1987).

3.1.3 Aspectos da dinâmica populacional
As três espécies de roedores sinantópicas abordadas no presente trabalho são
importantes por terem distribuição cosmopolita. A dispersão desses roedores por cidades em
todo o mundo revela a sua capacidade adaptativa ao ambiente antrópico, muito diferente do
ambiente de origem desses animais, onde Stroud (1982) assinala que certamente havia
predadores naturais capazes de exercer controle sobre o tamanho de suas populações.
É importante conhecer a dinâmica populacional e o comportamento desses roedores
para que se possa propor um programa de manejo adequado (CARVALHO NETO 1974).
Odum (1983) relata que as populações de diferentes tipos de organismos têm um
potencial biótico que pode ser observado em sua capacidade de aumentar o número de
indivíduos da população. Sob condições ideais, certas espécies produzem progênies com
muitos indivíduos.
Alho (1982) observa que os roedores têm potencial biótico muito elevado e isso pode
ser observado em fenômenos conhecidos por “ratada”, onde após uma súbita oferta de
alimentos, época de colheita de arroz, por exemplo, ocorre um aumento exponencial no
número de indivíduos na população. Houve ocasião em que esse fenômeno provocou a perda
de 60% da produção de arroz no Estado do Sergipe, segundo Brasil (2002).
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Em oposição aos efeitos do potencial biótico, há a resistência do ambiente, que
compreende fatores que tendem a impedir as populações de organismos de se multiplicarem a
taxas ilimitadas. Essa resistência é devido à limitação do suprimento de alimento, competição
com outros organismos, atividades predatórias, ou efeitos do clima, conforme Odum (1983).
Ainda, segundo o mesmo autor, a resistência ambiental pode ser medida como a
diferença entre a taxa teórica de crescimento de uma população sob condições ideais, e a taxa
de crescimento real observada na natureza.
Em trabalho de revisão de literatura, Alves (1990) aponta que Rattus rattus em
condições adversas, procria 3 vezes ao ano, com média de 6 a 7 filhotes. Em condições ideais,
por outro lado, isto é, alimentação e condições climáticas favoráveis, procria mensalmente,
com média de 10 a 12 filhotes.
Os fatores da resistência ambiental figuram entre os principais obstáculos ao tamanho
das populações. Populações de indivíduos introduzidos em território onde as condições
ambientais são favoráveis crescem rapidamente de forma exponencial (ODUM, 1983).
Wiegert e Owen. (1971); Odum (1983) explicam que devido ao aumento do número
de indivíduos em uma população num determinado espaço, a resistência ambiental cresce
proporcionalmente e com isso, a competição entre membros da mesma população por
alimento, bem como a redução no suprimento alimentar individual, reduz o número de
descendentes sobreviventes.
A Figura 2 a seguir mostra uma população hipotética em processo de colonização de
um ambiente qualquer.
O crescimento inicial da população é lento, pois o número de indivíduos que inicia a
colonização é pequeno e, conseqüentemente, a taxa de natalidade também é pequena. Pela
reprodução, o número de indivíduos vai aumentando, determinando o crescimento da
população. Se as condições ambientais fossem ideais, o crescimento da população seria cada
vez maior e o resultado seria uma curva exponencial (curva J). A resistência ambiental,
entretanto, atua sobre a população à medida que ela cresce, determinando uma redução no
crescimento populacional.
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Figura 2 - Gráfico mostrando curva de crescimento populacional
Fonte: Corson (1993)

Quando se estabelece um equilíbrio entre as condições do ambiente e o potencial
biótico da população, esta se torna praticamente estável (curva S), podendo ocorrer pequenas
oscilações em torno do número de indivíduos. O tamanho da população em equilíbrio será o
máximo possível, considerando-se a resistência ambiental.
Olmos (1991), estudando roedores em ambiente natural, verificou que pequenas
alterações no potencial biótico do meio, como oferta de alimento, ocasionam alteração no
comportamento reprodutivo de roedores e ocorre um aumento substancial no número de
indivíduos na população.
Carvalho Neto (1995) aponta que é absolutamente impossível fazer qualquer
estimativa válida sobre o número de ratos existentes numa colônia, pois esse número oscila
ativamente em curto espaço de tempo conforme as condições do ambiente. Conforme Ewer
(1971) e Brooks (1973) como em quase todos os grupos de animais, existe um processo
natural de autolimitação entre os roedores, de forma a permitir a preservação da espécie. Os
roedores possuem mecanismos biológicos para evitar a superpopulação, como por exemplo:
canibalismo dos recém-nascidos, baixa fecundidade e fertilidade das fêmeas e supressão dos
cios. Dessa forma, em um ambiente desfavorável, com carência de alimento e escassez de
abrigos, a população fica estável em um número de indivíduos no limite da capacidade
suporte do ambiente. Todos esses fenômenos desaparecem ou até mesmo ocorre a sua
inversão, caso as condições ambientais se tornem novamente favoráveis e, assim, a colônia
cresce até o novo patamar limitante.
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Meeham (1984), explica que quando o manejo de roedores sem critérios técnicos
interfere nesse equilíbrio, tal como uma desratização que elimina apenas parte da colônia.
Com a manutenção de fontes de alimento no local pode ocorrer o processo de recuperação da
colônia, resultando o chamado “efeito bumerangue”, onde após certo tempo desde a
intervenção mal feita, observa-se no local um número maior de roedores em relação ao que
havia anteriormente.
O efeito bumerangue, conforme Barnett (1973) e Meeham (1984), é um fenômeno
caracterizado pelo aumento do número de roedores infestantes em determinada área, onde em
determinado período de tempo anterior, tenha havido a eliminação de parte da colônia. Esse
processo ocorre em função da biologia do roedor e da manutenção das condições ambientais
favoráveis à instalação e proliferação desses roedores. Pode ocorrer devido a intervenção
errônea do homem no ecossistema em questão, com a aplicação de raticidas em quantidade ou
qualidade insuficientes.
Por exemplo, como propõem Carvalho Neto (1995) e Brasil (2002), supondo que em
determinada área ocorra uma colônia de ratos há bastante tempo, vivendo em equilíbrio com o
meio, e supondo que nessa área hipotética a disponibilidade de alimentos regule o número de
indivíduos em 20 indivíduos, atingido esse limite, uma série de mecanismos biológicos
aparece, impedindo o aparecimento de um 21º individuo. Como mecanismo de regulação do
tamanho da população, começa a ocorrer o canibalismo e os recém-nascidos são abandonados
pelos progenitores e comidos pelos adultos; as fêmeas diminuem a freqüência de cios ou estes
são completamente suprimidos; as fêmeas fecundadas parem ninhadas reduzidas e essas são
canibalizadas. Somente ocorrendo a morte de ratos adultos é que ocorrerá a possibilidade de
filhotes vigorosos serem aceitos na colônia para ocupar a vaga.
Supondo que a área hipotética em questão receba intervenção para controle dos
roedores, e essa intervenção ocorra de maneira tecnicamente inadequada, de forma que apenas
parte da colônia seja exterminada, por exemplo, 10 indivíduos. A partir desse momento
haverá sobras de alimento no território. A reação biológica dessa colônia de roedores será: a
cessação imediata do canibalismo, as fêmeas entram no cio e as proles voltam a ser
numerosas, dessa forma o número de indivíduos da colônia é recomposto rapidamente.
Presumindo-se que 40 filhotes nasçam de diferentes fêmeas, quando ocorrer o
desmame, esses filhotes irão se alimentar da fração de alimentos que estava sobrando desde a
morte dos 10 ratos adultos. Esse alimento passa a ser insuficiente à medida que os filhotes
crescem, conseqüentemente, esses entram em competição direta pelo alimento. Nesse
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processo os filhotes mais vigorosos e capacitados fisicamente vencem a competição e ocupam
as vagas existentes, recompondo o número limite dessa colônia.
Os 30 roedores jovens que não foram absorvidos pela colônia, ao perderem a
competição com os ratos mais vigorosos, fogem do território e vão habitar áreas contíguas,
onde criam novos territórios e estabelecem colônias novas, cada qual regulada pela
disponibilidade de alimento da área.
Dessa forma, como propõe Meeham (1984), a intervenção tecnicamente incorreta que
foi realizada termina por efetivar a ampliação do número de roedores na área de intervenção e
mesmo nos arredores. Conforme o mesmo autor a capacidade de recuperação das colônias de
roedores é muito rápida, razão pela qual, se não forem adotadas medidas corretivas do meio
ambiente aliada à desratização tecnicamente correta, o trabalho não produzirá os efeitos
desejados.

3.1.4 Aspectos da biologia e comportamento
O nome “roedor” é derivado da palavra latina rodere que significa roer. A principal
característica dessa ordem animal é a presença de dentes incisivos proeminentes que crescem
de forma contínua, cerca de 12 cm por ano (Figura 3).
Essa característica anatomo-fisiológica impõe aos roedores a necessidade de roerem
continuamente para gastar a dentição (ZARZUR, 1996). Dessa forma roem toda a sorte de
materiais e estragam muito mais alimentos do que realmente necessitam para se alimentarem.
Jackson (1997) aponta que o êxito na sinantropia desses roedores revela a sua capacidade
adaptativa ao ambiente antrópico, onde estabeleceram um estreito hábito comensal junto ao
homem . A biologia, as características ecológicas e comportamentais dessas espécies são os
fatores que possibilitaram tais adaptações (Quadro 02 , p.29).
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Figura 3 - Dentes incisivos de crescimento continuo de roedor
Fonte: Centro Médico Visual do Serviço de Saúde Pública dos EUA e
OPAS (apud BRASIL 2002)

As principais características biológicas e de comportamento dos roedores
sinantrópicos são definidas a seguir, por espécies:

a) Ratazana - Rattus norvegicus
Originaria provavelmente do sudeste asiático, a ratazana, ou rato de esgoto, após ter
sido introduzida na Europa ocidental, chegou ao continente americano de forma passiva nos
primeiros navios que aportaram nas Américas. É a espécie que mais ocorre nas cidades da
faixa litorânea brasileira.Vive em colônias cuja quantidade de indivíduos é regulado pela
disponibilidade de abrigo e alimento no território habitado (BRASIL, 2002).
A ratazana é espécie de hábito fossorial, com o auxilio de suas patas e dentes cavam
tocas e/ou ninheiras, seu abrigo preferencial fica abaixo do nível do solo, formando galerias
que causam danos às estruturas locais. Encontram-se facilmente em galerias de esgotos e
águas pluviais e em caixas subterrâneas de telefone e eletricidade. Podem, também construir
ninhos no interior de estruturas, em locais pouco movimentados, próximos às fontes de água e
de alimentação (BRASIL, 2002).
Os indivíduos dessa espécie, ainda que consigam percorrer longas distâncias quando
necessário, têm raio de ação (território) que raramente ultrapassa os 50 metros. Na área
delimitada por feromônios constroem seus ninhos, onde se alimentam, procuram e defendem
seus parceiros sexuais. O território é defendido ativamente contra intrusos por indivíduos
dominantes da colônia (BRASIL, 2002).
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Bucke e Smith. (1994) acrescenta que os roedores dessa espécie apresentam intensa
neofobia, desconfiam de objetos e alimentos novos, com os quais não estão acostumados,
quando são introduzidos no seu território. Esse comportamento varia entre populações
diferentes e mesmo entre os indivíduos de uma mesma colônia, sendo mais acentuado em
locais onde há pouco movimento de pessoas e objetos. É importante observar que nestes
locais, o controle é mais lento e difícil de ser atingido, em virtude da aversão inicial dos
indivíduos às iscas, porta-iscas e armadilhas colocadas no ambiente. Já nos locais onde haja
movimento continuo de pessoas, objetos e mercadorias, a neofobia é menos acentuada ou
inexistente e o controle químico ou colocação de armadilhas logram maior sucesso.
Sobre a ocorrência cosmopolita dessa espécie, Musser e Carleton (1993) observa que
ocorreu um processo de dispersão passiva ao serem transportadas em caminhões,
embarcações, trens ou no interior de contêineres. A dispersão ativa ocorre quando o individuo
deixa a sua colônia e migra para outros abrigos. Carvalho Neto (1995) define que os fatores
que causam o processo de dispersão ativa são: a falta de alimento e abrigo, explosão
populacional ou alterações no meio ambiente.
O rápido processo de urbanização verificado nas ultimas décadas (sem planejamento)
na cidade de São Paulo tem favorecido o crescimento da população e a dispersão das
ratazanas. Fatores como a expansão de favelas e loteamentos clandestinos, sem redes de
esgoto e com coleta de lixo inadequada ou insuficiente, tem propiciado o aumento
populacional dessa espécie (BRASIL, 2002).

b) Rato de telhado – Rattus rattus
O rato de telhado tem origem no sudeste asiático de onde se espalhou passivamente
para todos os continentes devido ao transporte de mercadorias, relatam Meeham (1984) e
Bucke e Smith. (1994). É o roedor comensal predominante na maior parte do interior do
Brasil, sendo comum nas propriedades rurais e pequenas e medias cidades do interior
(BRASIL, 2002).
A morfologia, comportamento e hábitat são distintos aos da ratazana. Carvalho Neto
(1995) e Bucke e Smith (1994) apontam que Rato-de-telhado por ser uma espécie arborícola,
cultiva o hábito de viver usualmente nas superfícies altas das construções, no interior de
forros, telhados e sótãos onde constroem seus ninhos, descendo ao solo em busca de alimento
e água. Vivem em colônias cujo tamanho depende dos recursos existentes no ambiente. Seu
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raio de ação tende a ser maior que a da ratazana. Sua habilidade em escalar superfícies
verticais e a facilidade com que anda sobre fios favorece a dispersão ativa.
Conforme Ewer (1971), a dispersão do rato de telhado em zonas urbanas tem sido
facilitada pelo padrão arquitetônico vertical e de construção das grandes cidades: forros falsos
e galerias técnicas para passagem de fios e cabos permitem o abrigo e a movimentação
vertical e horizontal desta espécie. Garcia (2003), narra que em São Paulo a presença do
Rattus rattus é cada vez mais comum e predominante em bairros onde anteriormente a
ratazana predominava. Isso pode ser devido ao fato de que tradicionalmente, os programas de
controle de roedores sempre foram direcionados para a população de Rattus norvergicus; a
competição interespecífica dessas espécies contribui para limitar a população de Rattus rattus.
Quando ocorrem em uma mesma área, diminuindo a população de Rattus norvegicus,
aumentaria a população de Rattus rattus explica Garcia (2003).
O papel do Rattus rattus na transmissão da leptospirose ainda é pouco conhecido, mas
seu

hábito

intradomiciliar

permite

um

contato

mais

estreito

com

o

homem

(COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2003). Sendo assim, é necessário que o
potencial desta espécie como transmissora de doenças como a leptospirose seja mais
investigado De tal modo que a necessidade de controle da espécie seja fundamentada também
sob o ponto de vista sanitário (BRASIL, 2002).

c) Camundongo – Mus musculus
Musser e Carleton (1993) verificando a ocorrência de camundongo em todas as
regiões geográficas e climáticas do planeta, concluiu tratar-se da espécie de roedor com maior
nível de dispersão. Tem origem na Ásia central, região onde provavelmente, teve início a
agricultura. Neste período, o camundongo provavelmente tornou-se comensal do homem ao
se adaptar a consumir o alimento produzido e armazenado por este. Sua associação ao homem
é bastante antiga, aonde há alguns milhares de anos a habitação humana vem sendo
compartilhada com esses roedores.
Barnett (1988) afirma que o pequeno porte do camundongo, pesando até 25 gramas e
medindo 18 centímetros incluindo a cauda, facilita o seu transporte passivo para o interior das
edificações (dentro de caixas de mercadorias, por exemplo), tornando-a importante praga
intradomiciliar e causador de extensos prejuízos em despensas de alimentos.
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Quando se alojam no interior de residência ou depósitos, podem permanecer longos
períodos sem serem notados, sendo sua existência detectada quando a infestação já estiver
estabelecida. Seu raio de ação é pequeno, raramente ultrapassando os 3 metros. Costumam
fazer ninhos em gavetas e armários pouco utilizados, no interior de estufas de fogões e em
quintais onde são criados animais domésticos. Quando ocorrem em quintais, podem cavar
pequenas ninheiras no solo, semelhantes às das ratazanas, podendo formar numerosos
complexos de galerias onde houver grande oferta de alimentos (BRASIL, 2002).
Como a ratazana e o rato de telhado, o camundongo é onívoro, alimentam-se de todos
os tipos de alimento, muito embora demonstre preferência pelo consumo de grãos e cereais
(BARNETT, 1988).
São animais neófilos, exploram ativamente o ambiente em que vivem, e aceitam
facilmente alimentos e objetos novos com os quais não estão acostumados; Meeham (1994)
salienta que esse comportamento facilita a sua captura em armadilhas.
Podem penetrar em mais de 20 locais diferentes por noite em busca de alimento,
trazendo sérios problemas de contaminação de alimentos em despensas e depósitos em geral,
além de dificultar o seu controle por raticidas (CARVALHO NETO, 1995).
Apesar dos riscos que a presença de camundongos traz às habitações humanas, nem
sempre são tidos como nocivos sendo por vezes tolerados por grande parte da população.
Existem poucas informações sobre a real incidência desta espécie na cidade de São Paulo e no
Brasil, não havendo dados confiáveis a respeito de sua distribuição, dispersão, e seu papel na
transmissão de patologias (BRASIL, 2002).
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Comportamento
e
Características

Ratazana
Rattus norvegicus

Rato de telhado
Rattus rattus

Camundongo
Mus músculus

Peso

150g a 600g

100g a 350g

10g a 21g

Corpo

Robusto

Esguio

Esguio

Comprimento
corpo + cabeça

22 cm

20 cm

9 cm

Cauda

16 cm a 25 cm

19 cm a 25 cm

7 cm a 11 cm

Orelhas

Pequenas, meio enterradas
no pelo: +/- 22mm.

Grandes e proeminentes,
finas, sem pêlos: 25mm a 28
mm.

Proeminentes, grandes
para o tamanho do
animal 10 mm.

Focinho

Rombudo

Afilado

Afilado

Fezes

Em forma de cápsula com
extremidades rombudas

Fusiformes

Em forma de Bastonetes

Habitat

Tocas e galerias no subsolo
·beira de córregos, lixões,
interior de instalações, mais
comunente fora do domicílio.

Forros, sótãos, paióis, silos e
armazéns; podem viver em
árvores, mais comuns no
interior do domicílio.

No interior de móveis,
despensas, armários,
geralmente no interior do
domicílio.

Habilidades físicas Hábil nadador
Cava tocas no solo

Hábil escalador
Raramente cava tocas

Hábil escalador
Pode cavar tocas

Raio de ação

Cerca de 50 m

Cerca de 60 m

Cerca de 3 m a 5 m

Alimentação

Onívora, preferem grãos,
carnes, ovos e frutas.

Onívora preferência por
legumes, frutas e grãos.

Onívora preferência por
grãos e sementes

Neofobia

Apresentam neofobia
marcada em locais pouco
movimentados

Apresentam marcada
neofobia

Possuem hábito
exploratório (neofilia)

Trilhas

Junto ao solo, próximos das
paredes, sob forma de
manchas de gordura. Formam
trilhas no solo causando o
desgaste da vegetação.
Presença de pegadas, fezes
e pêlos.

Manchas de gordura junto ao
madeirame de telhados,
tubos e cabos. Presença de
pêlos e fezes.

São de difícil visualização
mas podem ser
observadas
manchas de gordura junto
aos rodapés, paredes e
orifícios por onde passam.

Gestação

22 a 24 dias

20 a 22 dias

19 a 21 dias

Ninhadas / Ano

8 a 12

4a8

5a6

Filhotes / Ninhada

7 a 12

7 a 12

3a8

Idade de desmame 28 dias

28 dias

25 dias

Maturidade sexual 60 a 90 dias

60 a 75 dias

42 a 45 dias

Vida média

18 meses

12 meses

24 meses

Quadro 2 - Características e comportamento de roedores sinantrópicos comensais
Fonte: Brasil (2002).
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3.2 Estimativa da População de Roedores.
As três espécies de roedores sinantrópicos (ratazanas, ratos de telhado e
camundongos), compõem três populações distintas de roedores. Em cidades como São Paulo
formam populações numerosas devido a sua capacidade adaptativa e ausência de predadores.
Essas espécies ocupam nichos ecológicos distintos e tem preferência por habitat
diferente, porem conforme Barnett (1973) é possível à coexistência das três espécies num
mesmo espaço. Contudo há uma severa segregação ecológica entre elas. A presença de mais
de uma espécie em uma área comum invariavelmente conduz o individuo leigo no assunto a
acreditar que se trata da população de um único tipo de animal.
Conforme Odum (1983), conceitualmente uma população pode ser definida como um
grupo de organismos da mesma espécie que ocupa um espaço determinado e funciona como
uma parte de uma comunidade biótica, a qual por sua vez é definida como um conjunto de
populações que funcionam como uma unidade integradora, através de transformações
metabólicas co-evolutivas numa dada área de habitat físico. Uma população possui varias
características, as quais, apesar de serem mais bem expressas como funções estatísticas, são
propriedades exclusivas do grupo, não sendo características dos indivíduos dentro do grupo,
tal como: a distribuição etária; o potencial biótico; a dispersão e a forma de crescimento. As
populações possuem também características genéticas diretamente relacionadas com a sua
ecologia, quais sejam: a adaptatividade; a reprodutividade e a probabilidade de deixarem
descendentes ao longo de grandes períodos de tempo.
O mesmo autor define que o tamanho de uma população em relação à unidade de
espaço ocupado por ela é definido como densidade. Em geral, é avaliada e expressa como o
número de indivíduos ou a biomassa da população por unidade de área ou de volume. É
possível distinguir a densidade entre bruta e especifica. A densidade bruta é o quociente do
número de indivíduos ou biomassa por unidade de área. A densidade específica é definida
pelo quociente do número de indivíduos ou biomassa por unidade do espaço, que realmente
pode ser colonizado. A abundância relativa dos indivíduos numa dada população é um dado
muito importante e necessário, pois permite saber se tal população está mudando (aumentando
ou diminuindo) num dado momento (ODUM, 1983).
Carvalho Neto (1995) e Prakash (1988) verificam que são várias as técnicas por meio
das quais se pode estimar o número de roedores em dada área no ambiente urbano. Porém,
exceto pela técnica do “censo por consumo”, todas as técnicas conhecidas são processos
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indiretos que permitem, no máximo, classificar as infestações em três categorias didáticas:
alta, média e baixa.
Na prática, essas classificações podem ser assim obtidas:
1) Infestação baixa: poucos sinais, algumas fezes, uma ou outra toca, nenhuma trilha
ou mancha de gordura;
2) Infestação média: presença de fezes em certa quantidade e com aspecto de velhas
(secas e endurecidas), materiais roídos, um ou outro roedor visto à noite com o
auxílio de uma lanterna, nenhum roedor visto de dia. É estimado que hája mais ou
menos 10 roedores em média na área para cada roedor observado á noite;
3) Infestação alta: fezes frescas em grande quantidade, rastros, manchas de gordura,
trilhas, mais de 3 roedores vistos à noite, roedores vistos de dia, roeduras.
Estes são métodos imprecisos, e servem somente para permitir uma avaliação
grosseira e superficial do problema.
Ainda conforme Carvalho Neto (1995), a técnica mais aceita pela comunidade
cientifica para avaliação do número de roedores existentes numa área, é o método do censo
por consumo. Consistem na oferta em diversos pontos da área estudada de quantidades iguais
pré-pesadas de cereais (geralmente 30 gramas), com a pesagem dessas quantidades no dia
seguinte, dobrando-se a quantidade nos pontos onde os cereais oferecidos foram totalmente
consumidos. Após alguns dias dessa prática, ocorre uma estabilidade de consumo. Divide-se o
total geral ingerido por 15 gramas (media diária de consumo por Rattus norvegicus ou Rattus
rattus) e é possível estimar quantos roedores existem na área. Esse método é impreciso em
local onde a oferta de alimento natural aos ratos seja farta ou não possa ser removida
(CARVALHO NETO, 1995).
Outros métodos indiretos podem ser utilizados, como: censo por captura, censo por
pegadas, censo por contagem de tocas, entre outros. Contudo, o grau de precisão desses
métodos é relativamente baixo, servindo, no entanto, como um processo simples e, às vezes,
único método prático de avaliação do grau de infestação. Esses métodos, todavia, são
extremamente úteis e válidos nos ensaios com raticidas no modelo: pré-censo + tratamento +
pós-censo = eficácia do raticida aplicado, que permite avaliar a porcentagem de controle
(CARVALHO NETO, 1995).
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3.3 Índice de Infestação Predial
O índice de infestação predial é um levantamento de dados quantitativos referentes à
presença de roedores no peridomicilio e intradomicilio com o propósito de implementar,
direcionar e avaliar o desenvolvimento de um programa de controle de roedores (DAVIS;
CASTA; SCHATZ,. 1977).
Esse método é diferente da avaliação do nível de infestação, que é um método
qualitativo (alto, médio e baixo) e impreciso.
O índice de infestação predial é obtido por uma relação percentual do total de imóveis
positivos (infestados por roedores) em relação ao total de imóveis inspecionados.
Portanto, conforme Davis, Casta e Schatz (1977), a análise dos resultados do
levantamento do índice de infestação predial mostrará a extensão e severidade da infestação
bem como as condições causais e delineará o tipo de programa necessário, além de indicar os
progressos realizados desde o levantamento inicial.
O método divide-se em três fases:
1) Inspeção de áreas residenciais para registrar a infestação por roedores e outras
características ambientais favoráveis à mesma;
2) Preparação de mapas, gráficos e tabelas para condensar os resultados;
3) Elaboração de relatório em que consta a análise dos problemas encontrados.
Os procedimentos têm de ser padronizados para se obter informações válidas que
possam ser usadas para avaliar propósitos, bem como para o planejamento (DAVIS; CASTA;
SCHATZ, 1977).

Conforme o “Manual de Controle de Roedores” da Fundação Nacional de Saúde –
Brasil (2002) e o “Integrated Pest Management: Conducting Urban Rodent Surveys” do
Center of Disease Control and Prevention (2006) o índice de infestação predial é obtido pelo
método de amostragem aleatória, que reduz significativamente a mão-de-obra necessária ao
levantamento. Os procedimentos são os seguintes: mapeamento de toda área-alvo com a
numeração de todos os quarteirões existentes na mesma. O número médio de imóveis por
quarteirão também deve ser calculado.
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O número de amostras a serem inspecionados pode ser obtido utilizando-se a relação
da área pesquisada com o número de imóveis a serem visitados e inspecionados, (Tabela 1).

Tabela 1 - Relação da área com o número de imóveis a serem visitados
Área
Número de imóveis a serem inspecionados
10.000 ou mais imóveis

500

Entre 3.000 e 10.000 imóveis

450

Menos de 3.000 imóveis

435

Fonte: Davis, Casta e Schatz (1977)

O levantamento do índice de infestação envolve uma inspeção na área interna e
externa do imóvel para recolher informações no ambiente que indiquem a possibilidade da
ocorrência de roedores.
Segundo os manuais (BRASIL, 2002) e (CENTER FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION, 2006), a inspeção deve ocorrer de forma minuciosa, pois é fundamental para
que o reconhecimento dos sinais da presença de roedores possibilite a correta identificação da
espécie infestante e a definição das medidas a serem trabalhadas.
A inspeção deve seguir as orientações básicas: inspeção completa de toda a área a ser
controlada, incluindo lixeiras, sótãos, porões, despensas, locais de oferta de alimentos para
animais domésticos, forros, pisos falsos, redes de esgoto e de drenagem pluvial e qualquer
outro ambiente que possa servir de abrigo ou passagem de roedores.
Todas as informações devem ser coletadas em planilhas próprias, de forma a permitir
posteriormente a análise e interpretação dos dados para o estabelecimento do índice de
infestação predial - IIP conforme a espécie infestante. E, a análise das características
ambientais deve permitir o desenvolvimento de procedimentos corretos para controle da
infestação.

3.4 O Controle de roedores no município de São Paulo
Dentre as atividades de controle da fauna sinantrópica sob a responsabilidade da
administração municipal, o controle de roedores destaca-se como a maior demanda, tanto nas
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ações programáticas quanto no atendimento a solicitações do munícipe, tornado evidente o
reconhecimento da população quanto à gravidade do problema e a efetiva necessidade de
atendimento (GARCIA, 2003).

3.4.1 Embasamento legal
O serviço de controle de roedores no município de São Paulo foi criado pelo Decreto
nº 9.850, com a atribuição de promover dentro da esfera de competência municipal, as
medidas adequadas ao controle da população murina.Conforme o artigo 1º desse Decreto:
Fica criado na Secretaria de Higiene e Saúde, subordinada diretamente ao
Secretario, o Serviço de Controle de Roedores e Vetores (S.C.R.V.) com a
atribuição de promover, dentro da esfera de competência municipal as
medidas adequadas ao controle e combate a vetores e roedores, bem como
desenvolver atividades de educação sanitária a eles relacionadas (SÃO
PAULO, 1972, p. 1).

O serviço passou a ser coordenado e executado pelo Centro de Controle de Zoonoses C.C.Z. a partir de 03/04/73, quando da criação do C.C.Z. pelo decreto nº 10.435 que dispõem
sobre a sua criação e da outras providencias (SÃO PAULO, 1973, p.2).
A execução deste serviço foi descentralizada em 1989 para os Núcleos Regionais de
Zoonoses – NRZs das Administrações Regionais de Saúde - ARS, ficando a cargo do Centro
de Controle de Zoonoses - CCZ o apoio técnico normativo, informação epidemiológica,
assessoria e aporte de insumos necessários para o desenvolvimento das atividades de controle,
além de promover o intercâmbio entre os diversos setores envolvidos na problemática
roedores. Esta estrutura manteve-se até o ano de 2000 (GARCIA, 2003, p.16).
Em 2001, com o início da implantação do Sistema Único de Saúde - SUS no
município, incrementou-se o processo de descentralização dos serviços de saúde,
concretizando-se com a integração às subprefeituras, Lei nº 13.399 (SÃO PAULO, 2002,
p.1)..
Dessa forma, a partir de 2001, as atividades de controle de roedores, assim como as
demais ações de zoonoses vêm sendo descentralizadas gradativamente integrando-se às outras
atividades de vigilância à saúde, tendo como meta a estruturação de 31 Unidades de
Vigilância à Saúde - UVIS nas Coordenadorias de Saúde de cada subprefeitura, em 2003
(GARCIA, 2003, p.18).
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Em 2004, é instituído o Código Sanitário do Município de São Paulo, Lei Municipal
13.725, (SÃO PAULO, 2004) surge então, a Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA
e as estruturas regionalizadas por Subprefeituras, Supervisões Regionais de Vigilância a
Saúde – SUVIS. Essa nova estrutura, conforme o Código Sanitário do Município é organizada
em Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica; Vigilância Ambiental e Vigilância em
Saúde do Trabalhador. As ações de controle de roedores ficam ao encargo da Vigilância
Ambiental.
Conforme Leal et al. (1995) a relação entre saúde e ambiente sempre fez parte da
saúde publica, mas ao longo da historia diferentes concepções de ambiente foram
desenvolvidas, de acordo com as demandas colocadas pela sociedade e a evolução das
disciplinas cientificas presentes na saúde publica.
Ministério da Saúde (1995) define que com a evolução de uma nova visão sobre a
questão ambiental, e com o desenvolvimento de uma nova percepção sobre as relações entre o
meio e o homem, o desenvolvimento do conceito de vigilância ambiental surge com a
necessidade da promoção da saúde mediante a correção dos fatores ambientais de risco à
saúde.
O Código Sanitário do Município, em consonância com as diretrizes para a
implementação do Plano Nacional de Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Sustentável
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994, 1995; 1996), espelha uma visão ampla e sistêmica no que
é concernente às questões de cunho sócio-ambiental. De modo que para o controle de
roedores é necessária à compreensão contextual e sistêmica dos processos que possibilitam a
infestação murina no município.
O Código Sanitário do Município de São Paulo foi criado pela Lei 13.725, de 9 de
janeiro de 2004 e o artigo 18º define:
Constitui finalidade das ações de vigilância em saúde sobre o meio ambiente
o enfrentamento dos problemas ambientais e ecológicos, de modo a serem
sanados ou minimizados a fim de não representarem risco à vida, levando
em consideração aspectos da economia, da política, da cultura e da ciência e
tecnologia, com vistas ao desenvolvimento sustentado, como forma de
garantir a qualidade de vida e a proteção ao meio ambiente. (SÃO PAULO,
2004, p. 1).

O controle de roedores no município, por estar relacionado à minimização de situações
de riscos à saúde da comunidade, está contemplado no Artigo 19º do Código Sanitário
Municipal, está expresso:
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São fatores ambientais de risco à saúde aqueles decorrentes de qualquer
situação ou atividade no meio ambiente, principalmente os relacionados á
organização territorial, ao ambiente construído, ao saneamento ambiental, às
fontes de poluição, à proliferação de artrópodes nocivos, a vetores e
hospedeiros intermediários, às atividades produtivas e de consumo, às
substânciais perigosas, tóxicas, explosivas, inflamáveis, corrosivas e
radioativas, bem como a quaisquer outros fatores que ocasionem ou possam
vir a ocasionar risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida. (SÃO
PAULO, 2004, p.1).

O embasamento legal para o controle de roedores no município contempla a
necessidade de intervenção no ambiente de modo a retirar desse ambiente os elementos que
possibilitam a proliferação de roedores. A responsabilidade da manutenção da sanidade
ambiental nos espaços públicos é competência da administração municipal. No entanto, ao
munícipe, o Código Sanitário Municipal cobra responsabilidades conforme expressa o § 2º
dessa lei:
Os proprietários de imóveis particulares ou legalmente estabelecidos são
responsáveis pela manutenção de sua propriedade em condições sanitárias
que dificultem a presença de animais sinantrópicos que possam comprometer
a preservação da saúde pública.(SÃO PAULO, 2004, p.1).

Visando a observância da lei, o Código Sanitário prevê sansões e penalidades nos
casos de desobediência.
A responsabilidade dos proprietários de imóveis particulares no que diz respeito à não
permitir a proliferação de roedores também está expresso na “Lei de Zoonoses” 10.309 (SÃO
PAULO, 1987).
No artigo 21º da lei de Zoonoses verifica-se que: “Ao munícipe compete a adoção de
medidas necessárias para a manutenção de suas propriedades limpas e isentas de animais da
fauna sinantrópica” (SÃO PAULO,1987, p.1).
No artigo 21º, a questão dos roedores em relação à responsabilidade do munícipe é
citada textualmente em seu artigo 22º: “É proibido o acúmulo de lixo, materiais inservíveis ou
outros materiais que propiciem a instalação e proliferação de roedores ou outros animais
sinantropicos” (SÃO PAULO, 1987, p.1).
Também embasa as ações de controle de roedores no Município de São Paulo, o
Código Sanitário Estadual Lei nº 10.083 (SÃO PAULO, 1998) que esta em consonância com
o Código Sanitário do Município.
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Com o que está previsto na lei, verifica-se que o controle da população murina na cidade
de São Paulo é atribuição da municipalidade, mas não isenta o munícipe de responsabilidade.

3.4.2 Justificativa para o controle de roedores no município de São Paulo
Na cidade de São Paulo o controle de roedores tem como principal objetivo reduzir o
risco (COVELLO; MUMPOWER, 1985; FREITAS, 2000) à população humana de contrair
leptospirose, além de outros agravos (GARCIA, 1998).
A forma de transmissão mais freqüente dessa enfermidade bacteriana é o contato com
água contaminada pela urina de roedores. Conforme a Coordenadoria de Vigilância em
Saude, nos anos de 2005 e 2006, ocorreram 16 casos de óbitos por leptospirose cuja
investigação, confirma como fonte de contagio água de enchente.
No mesmo período, ocorreram 22 casos de leptospirose cuja fonte de contagio não foi
comprovadamente água de enchente (COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,
2006). A proliferação de Rattus rattus pelo município pode estar ocasionando esses casos.
Essa espécie de roedor tem habito intradomiciliar e a eliminação do agente etiológico no
interior do imóvel, pode estar infectando as pessoas.
Potenza (2005) salienta que os ratos urinam várias vezes ao dia em pequena
quantidade, cerca de 40 vezes. É possível estimar o número de possíveis focos de contágio
disseminados pelo ambiente com o cálculo: 10 ratos x 40 x 365 dias/ano = 146.000 focos
disseminados, no período de um ano.
Conforme o Manual de Leptospirose da Fundação Nacional de Saúde (BRASIL,
1995), a infecção humana por leptospirose, resulta da exposição direta ou indireta à urina de
animais infectados. A eliminação da leptospira, através da urina destes animais, ocorre de
forma intermitente, podendo persistir por longos períodos de tempo ou mesmo por toda a vida
do animal.
Trabulsi (1989), expõe que o gênero Leptospira compreende as espécies Leptospira
biflexa que são organismos de vida livre e não tem relação com leptospirose e Leptospira
interrogans, que abrange 18 sorogrupos com mais de 150 sorotipos diferentes associados a
infecções humanas e animais. A bactéria leptospira mede 6 a 12 micrometros de comprimento
por 0,1 micrometro de diâmetro. Tem forma espiralada e uma das extremidades das
leptospiras sempre termina em gancho, isso favorece a penetração no organismo.
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A penetração do microorganismo dá-se através da pele lesada ou das mucosas da boca,
narinas e olhos. Pode também ocorrer através da pele íntegra quando imersa em água por
longo tempo. O contato com água e lama contaminados demonstra a importância do elo
hídrico na transmissão da doença ao homem. Outras modalidades de transmissão têm sido
relatadas, porém com pouca freqüência, como o contato com sangue, tecidos e excrementos
animais, mordeduras, ingestão de água ou alimentos contaminados e a via transplacentaria
(BRASIL, 1995).
No período compreendido entre 1996 e 2005, foram confirmados 2.735 casos e 374
óbitos com letalidade de 13,67% na cidade de São Paulo (Tabela 02). O Ministério da Saúde,
informa que a letalidade média do país é de 9,8%, sendo 10% o limite aceitável segundo a
World Health Organization (1999). Os números mostram que, no período considerado, São
Paulo está acima deste limite.

Tabela 02 – Casos e óbitos por leptospirose no Município
de São Paulo no período de 1998 a 2005
Óbitos
Ano Casos confirmados Óbitos
(nº)

(%)

1996

318

26

11,3

1997

185

28

15,0

1998

377

47

12,5

1999

326

51

22,5

2000

261

35

13,4

2001

282

36

12,7

2002

245

44

17,9

2003

210

31

14,7

2004

274

40

14,5

2005

262

28

10,6

2006

296

54

18,2

Total

3031

428

14,1

Fonte:Ministério da Saúde (2006)

39

Conforme dados da COVISA, a distribuição da ocorrência de leptospirose na cidade
de São Paulo tem maior concentração nas áreas periféricas (Anexo A) e ocorrem com maior
intensidade no período de verão, devido as chuvas e as ocorrências de enchentes.
Em São Paulo, as ações executadas sempre foram voltadas basicamente para o
controle de ratazanas (Rattus norvegicus), que é a espécie predominante nas áreas de
enchente, onde vivem nas beiras de córregos e nas redes de esgoto e de águas pluviais, Garcia
(2003). Em quase todas as subprefeituras da cidade, no entanto, tem-se encontrado com
freqüência cada vez maior o rato de telhado (Rattus rattus).
O rato-de-telhado tem hábitos e comportamento bastante diversos da ratazana, vivendo
usualmente nas partes altas das construções, em forros, telhados e sótãos, e se locomovendo
sobre fios, cabos e galhos de árvores, segundo Barnett (1973). Outra espécie de habito
intradomiciliar presente em várias regiões da cidade é o camundongo (Mus musculus).
Conforme Garcia (2003) o hábito intradomiciliar dessas duas últimas espécies, principalmente
do rato de telhado, permite um contato mais estreito com a população humana, gerando os
seguintes problemas:
a) Maior risco de agravos à saúde da população, tais como mordeduras ou mesmo
leptospirose, cuja transmissão por ratos de telhado e camundongos é possível;
b) Maior risco de intoxicações causadas pelo aumento da utilização de produtos não
preconizados para uso como rodenticidas, pela população, na tentativa de eliminar os
roedores;
c) Aumento da demanda de solicitações de desratização.

O atual programa de controle de roedores realizado na cidade de São Paulo é baseado
em dois procedimentos, quais sejam:
a) Atendimento pontual de solicitações (pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão), o
qual é um procedimento desvinculado do tratamento rotineiro e contínuo de áreas com
grande índice de infestação (áreas programa). Constitui uma ação com baixa
produtividade e pouco impacto na redução da população de roedores (GARCIA, 2003).
b) Atendimento a áreas programas, que são áreas atendidas ciclicamente por
apresentarem maior risco (FREITAS; MELLO, 1993) para ocorrência de leptospirose, o
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tratamento é mais eficaz por prever retornos periódicos para aplicação de raticida,
porém, a persistência de altos índices de casos de leptospirose no município aponta que
é necessário melhorar esse programa.
Maior produtividade e redução da população de roedores poderão ser obtidos com a
inclusão, no programa de controle de roedores existente, ações específicas para o controle de
cada espécie encontrada, (GARCIA, 2003).
As solicitações para desratização são dispersas por todos os bairros, demandando
grandes deslocamentos para que o atendimento possa ser efetuado. De 1998 a 2005 foram
registradas através do Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) um total de 68.920
solicitações quanto à presença de roedores, conforme ilustra a Figura 04.

3.5 O Manejo de Roedores
O Controle dos roedores sinantrópicos repousa, sobre o conhecimento de sua biologia,
de seus hábitos comportamentais, suas habilidades e capacidades físicas. O exame e
conhecimento do meio ambiente onde estão localizados as espécies de roedores a serem
controladas, é fator preponderante para o planejamento das atividades de controle. Com base
nesses conhecimentos, os métodos de controle dos roedores evoluíram muito na segunda
metade do século XX, a partir do advento dos raticidas anticoagulantes, até constituir o que se
convencionou denominar de “Manejo Integrado” (CARVALHO NETO, 1974).
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Figura 04 -Distribuição das solicitações quanto a roedores registradas pelo Sistema
de Atendimento ao Cidadão (SAC), Município de São Paulo de 1998 a 2005
Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Processamento de Dados Municipais (2005)
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Manejo Integrado é um termo abrangente que compreende um conjunto de ações
voltadas ao controle da espécie sinantropica alvo, mas também prevê o manejo do meio
ambiente que o cerca, praticadas de forma concomitante, esse procedimento permite a
obtenção do efeito de controle ou até mesmo a erradicação da espécie alvo. O manejo
integrado é um conceito originalmente criado para combater pragas da lavoura, (ODUM,
1983, p.215) e pode ser adaptado perfeitamente ao combate das pragas urbanas, incluindo os
roedores sinantrópicos.
Em qualquer sistema de manejo integrado, suas ações devem ser estudadas e
conduzidas de forma tal que, os custos sejam os menores possíveis e os riscos
envolvidos sejam minimizados para a biodiversidade (seres de diferentes
espécies que podem existir em um ecossistema), especialmente o homem, e
para os demais componentes do meio, (BRASIL, 2002).

São comuns aos organismos vivos habilidades inerentes que possibilitam a reprodução
e a perpetuação da espécie. Os fatores que tendem a limitar essa característica reprodutiva
natural podem ser chamados genericamente de “fatores controladores”. A população de uma
dada espécie, num dado lugar, num dado momento, é o resultado da interação dessas duas
forças opostas: sua capacidade reprodutiva em contraposição aos fatores controladores. O uso
e manipulação adequada de procedimentos e equipamentos que limitam ou empeçam, a
instalação, a proliferação e a capacidade de sobrevivência de uma determinada praga é a
chave para um controle eficaz da praga alvo (BRASIL, 2002).
O controle químico de roedores, atualmente, está baseado na desratização com uso de
compostos raticidas hidroxicumarínicos nas formulações granulado, pó e parafinado
(BRASIL, 2002), aplicados no ambiente em decorrência da solicitação de munícipes. Os
compostos raticidas são colocados no ambiente em que o animal se encontra para que entre
em contato com os mesmos e assim ocorra a intoxicação.
Conforme Bucke e Smith (1994) intervir no ambiente onde ocorre determinada praga,
como os roedores sinantrópicos, promovendo a remoção ou limitação dos elementos que lhes
permite a sobrevivência, aliado à aplicação de compostos raticidas, configura-se como medida
de manejo integrado.
Garcia (1998) relata que a supressão ou eliminação das fontes de alimento e água, bem
como dos acessos para o interior de estruturas e a remoção de materiais que sirvam de abrigo
aos roedores, são fatores indispensáveis para a obtenção de sucesso no controle dessa praga.
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O efeito dos raticidas hidroxicumarínicos sobre o organismo (rato ou qualquer outro
mamífero) é conhecido (MORIN et al., 1989), mas os efeitos decorrentes de seu
comportamento no ambiente não o são. Assim, o uso seguro de raticidas necessita do
conhecimento da dinâmica desses produtos no ambiente de aplicação, isto é, seu potencial de
lixiviação, aspectos de sua degradação e sua estabilidade físico-química para que se possa
avaliar sua eficácia sob as condições climáticas dos locais onde são aplicados, visando
minimizar os riscos ambientais (PARANÁ, 1993).

3.6 Técnicas de controle
O controle de roedores tem na utilização de compostos raticidas e na utilização de
métodos mecânicos e físicos a tentativa de combate direto a esses animais. No entanto as
medidas preventivas e corretivas no ambiente são os procedimentos capazes de evitar as
infestações murinas.

3.6.1 Controle de roedores com compostos raticidas
Segundo definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2006) rodenticidas
são produtos desinfestantes destinados à aplicação em domicílios e suas áreas comuns, no
interior de instalações, edifícios públicos ou coletivos e ambientes afins para controle de
roedores.
No Brasil, legalmente, todos os raticidas devem obrigatoriamente estar registrados na
Divisão de saneamento e Domissanitarios - DISAD órgão pertencente à Secretaria Nacional
de Vigilância Sanitária. Nenhum raticida pode ser produzido, comercializado e/ou utilizado
em território brasileiro sem estar registrado e liberado por este órgão oficial.
Pela legislação brasileira atual, existem duas classificações para os raticidas: Os de
“uso profissional” e os de “uso livre”, categorias essas conferidas pela DISAD/MS, conforme
série de registros técnicos de cada produto. Raticidas de uso profissional só podem ser
adquiridos e utilizados por técnicos de órgãos que tratem do assunto (níveis federais,
estaduais ou municipais), ou empresas controladoras de pragas legalmente constituídas.
Os raticidas podem ser classificados em dois grupos: os agudos e os crônicos.
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a) Raticidas agudos: Os raticidas que provocam a morte do roedor de forma
instantânea ou em até 24 horas após a ingestão (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
1988) são considerados agudos. Amplamente utilizados até a primeira metade do século XX,
os principais raticidas agudos são: a estriquinina, o arsênico, o antu (alfa-naftil-til-ureia), o
sulfato de tálio, o fosfeto de zinco, o monofluoracetato de sódio e a fluoracetamida. Esses
compostos agem em geral bloqueando o sistema nervoso de animais afetados. Conforme o
“Manual de controle de roedores da FUNASA” (BRASIL, 2002), devido aos incontáveis
acidentes com humanos, a utilização desses raticidas no Brasil está proibida. Os acidentes
com animais domésticos e com humanos por ingestão de biocidas de ação tóxica aguda
geralmente são fatais ou causam seqüelas. A rapidez na ação desses produtos impossibilita,
na maioria das vezes, o socorro imediato à vitima.
b) Raticidas crônicos: Raticidas crônicos são substâncias que provocam a morte do
roedor alguns dias após a ingestão (Anexo B). São todos anticoagulantes, interferindo no
mecanismo de coagulação sanguínea e provocando hemorragias internas (mesentério,
intestino e pulmões). Comercializados a partir de 1948, os raticidas anticoagulantes
pertencem a dois grandes grupos: cumarinicos ou warfarinicos, derivados da cumaria,
substância extraída da Haba tonca, uma árvore africana conhecida por cumaru.

E os

indandionicos, derivados da indandiona (isovaleril indandiona, difacinona e a clorofacinona)
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1988). Segundo Larini (1999) devido à segurança,
os raticidas crônicos são utilizados no controle de roedores em mais de 90% das operações
em todo o mundo. A lenta ação dessas substâncias no organismo, aliado a existência de
antídoto, a vitamina K, confere essa segurança.

Dependendo do número de doses necessárias para causarem o efeito esperado no
organismo, os raticidas anticoagulantes classificam-se em raticidas de “dose múltipla” ou
raticidas de “dose simples” (SÃO PAULO, 1992; 1993b; BRASIL, 2002).

a) Raticidas de dose múltipla ou de primeira geração são aqueles de efeito cumulativo,
ou seja, necessitam serem ingeridos por alguns dias para provocar o efeito desejado. Possuem
essa característica os princípios ativos: difacinona, clorofacinona, cumatretalil, pindona,
warfarina e cumacloro.
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b)Raticidas de dose única ou de segunda geração são aqueles onde a ingestão de uma
única dose é suficiente para provocar o efeito desejado. Possuem essa característica os
princípios ativos: brodifacoum, bromadiolone e flucomafen.

Carvalho Neto (1995) explica que os raticidas crônicos levam larga vantagem em
procedimentos de controle de roedores, pois alem de oferecerem segurança em sua utilização,
são mais eficazes, uma vez que os roedores não percebem o que está causando a morte de
indivíduos da colônia e continuam a ingerir o raticida até a eliminação completa dos
indivíduos, evitando com isso o “efeito bumerangue”.

Segundo definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2006) são autorizadas
para uso três formulações, a saber:

Iscas: as iscas raticidas comerciais são de pronto uso e em sua maioria estão
acondicionadas em saquinhos plásticos. Esses saquinhos protegem o produto, contudo
também impedem que o odor da isca possa ser captado até mesmo pelo aguçado olfato dos
roedores. Portanto, na maioria das iscas comerciais, é preciso romper, o invólucro para
permitir que o odor dos cereais exale e atraia algum roedor infestante;
Pó de contato: são constituídos por pós-inertes (geralmente caolim ou dolomita) aos
quais é adicionado o princípio ativo em determinadas concentrações. Destina-se a ser
polvilhados nos caminhos, tocas e pontos de passagem dos roedores. Estes, ao passarem sobre
o pó de contato, terão suas patas, cauda ou outras partes do corpo impregnadas com o produto,
que dali será removido pelas lambidas que o próprio animal executa durante sua habitual
limpeza corporal;
Blocos impermeáveis: são constituídos por cereais granulados ou integrais envoltos
por uma substância impermeabilizante formando um bloco único, geralmente emprega-se
parafina para essa finalidade. São indicados para utilização em local onde o teor de umidade
do ambiente seja elevado.
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3.6.2 Métodos mecânicos e físicos

a) armadilhas: As ratoeiras são os primeiros equipamentos utilizados pelo homem para o
combate aos roedores (CARVALHO NETO, 1995). Existem vários modelos no mercado,
onde a mais antiga é a ratoeira “quebra costas” que remonta a épocas medievais. Outros
modelos empregados como ratoeira do tipo gaiola e alçapão (que capturam o animal vivo),
mundéu ou guilhotina não são tão eficazes como a “quebra costas” (BRASIL, 2002). No
mercado atualmente está sendo comercializada a “armadilha colante”, onde sobre uma placa
de dimensões variadas é aplicado um filme de cola especial bastante pegajosa, atraído por
uma isca sobre a placa, o animal fica preso e incapacitado de soltar-se, sofrendo agonia lenta e
dolorosa. Esse método é considerado cruento e é criticado por ambientalista e protetores dos
animais (BRASIL, 2002).
Conforme Prakash (1988) as armadilhas, para lograrem sucesso, devem ser colocadas
em quantidade suficiente e nos locais onde sabidamente os roedores ocorrem. Após a captura
do animal devem ser lavadas para remoção de resquícios de feromônio, especifico para
perigo, deixado pelo animal capturado, caso contrário ao ser reutilizada afugentará os
roedores alvos.
Em geral as armadilhas, em especial a “armadilha colante”, são mais eficazes para Mus
musculus devido a sua marcada neofilia e nem tanto para as espécies de ratos sinantropicas
comensais maiores devido o comportamento neofobico (BRASIL, 2002).
b) Aparelhos eletromagnéticos: são dispositivos elétricos que quando acionados, geram
um campo de forças eletromagnéticas limitadas no aparelho. Conectado a um cano metálico
com ¾ de seu comprimento introduzido no solo, o aparelho produz um campo
eletromagnético concêntrico na superfície e nas primeiras camadas do solo. Conforme
BRASIL (2002) esse procedimento afugenta os animais, pois causa distúrbios no sistema
nervoso central. Roedores e outros animais, sob ação desse campo, sentirão tonturas, náuseas
e mal estar; sendo então afugentados da área.
Os aparelhos eletromagnéticos não eliminam os roedores, apenas afugentam, tem o raio
de ação restrito ao limite do local de instalação e necessitam manutenção constante. E tem o
inconveniente de afetarem humanos e animais domésticos (BRASIL, 2002).
c) Ultra-som: Barnett (1973) em seu trabalho sobre comportamento de ratos sustenta
que os roedores geralmente ouvem sons de alta freqüência, entre 10.000 e 20.000 hertz, os
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homens ouvem sons bem abaixo dessa freqüência. Esse princípio concorreu para o surgimento
de dispositivos ultra-sônicos para controle de roedores sinantrópicos, empregados em áreas
onde existem roedores convivendo com humanos, só afetariam roedores.
Os dispositivos ultra-sônicos em áreas como depósitos de alimentos tem resultados
limitados, o som agudo produzido pelo aparelho não alcança áreas protegidas por objetos
sólidos, formando com isso “áreas de sombra” possibilitando aos roedores permanecerem
nesses locais (BRASIL, 2002).
Com a utilização de aparelhos de ultra-som em depósitos de armazenamento de grãos
conforme Puzzi (1977), foi observado que os roedores acostumam rapidamente com o
incomodo dos sons agudos e passam a viver na área normalmente.

3.6.3 Controle biológico
O uso de cepas selecionadas de bactérias letais aos roedores tais como Salmonella
typhimurium e Salmonela enteritides agentes etiologicos do tifo murino e salmonelose
respectivamente, foi largamente utilizado a partir do século XIX até meados do século XX.
Em recentes pesquisas realizadas em Cuba, está sendo experimentada a utilização de
salmonelas em associação ao raticida warfarina. No entanto, além de rapidamente ocorrer a
seleção natural de roedores resistentes a esses microorganismos, tornando o método ineficaz,
a contaminação acidental de pessoas e animais domésticos, desestimulou a adoção de tal
procedimento (BRASIL 2002).
Em áreas urbanas, a presença de predadores naturais desses roedores em quantidade
suficiente para que ocorra o controle de infestação é uma possibilidade refutada. E mesmo a
utilização de cães e gatos para tal finalidade mostra-se inviável, pois mesmo em locais onde
existem esses animais domésticos, verifica-se a presença de roedores vivendo de seus restos
alimentares (CARVALHO NETO, 1995).
Por fim, é necessário observar que a utilização de animais em grande quantidade para
o controle de roedores, é medida arriscada em virtude do potencial de transmissão zoótica
desses animais. Gatos por exemplo, são capazes de transmitir à espécie humana doenças como
raiva e toxoplasmose (ACHA; SZYFRES , 1986).
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3.7 Medidas preventivas e corretivas
Medidas de manejo ambiental são procedimentos necessários para que se possa evitar
a penetração, instalação e proliferação de roedores numa determinada área (BROOKS, 1973;
PUZZI, 1977; MEEHAM, 1984).
Áreas isentas de infestação por roedores, porém com potencial possibilidade de serem
infestadas, devem ser trabalhadas para que possam continuar isentas. E áreas onde está
ocorrendo tratamento químico para solucionar problemas de infestação, devem receber
intervenções no sentido de que, complementarmente ao procedimento químico, possam ter o
problema resolvido sem que ocorram novas infestações, Brooks (1973) e Carvalho Neto
(1995).
Todas as medidas de manejo no ambiente devem ser adotadas objetivando-se retirar do
local as condições que possibilitam a instalação e sobrevivência desses animais, quais sejam:
acesso; abrigo; comida e água.
BRASIL (2002) sugere os seguintes procedimentos de anti-ratização:
a) Manejo adequado de resíduos sólidos e orgânicos com locais de deposição
apropriados e protegidos dos roedores;
b) Reparo de danos estruturais que possam estar servindo de acesso aos roedores
para o interior das edificações;
c) Modificação de vias de acesso naturais que eventualmente possam existir;
d) Evitar o acúmulo e remover entulhos e materiais inservíveis que sirvam de abrigo
aos roedores;
e) A canalização de córregos a céu aberto para dificultar a instalação de ratazanas
em suas margens;
f) A construção de edificações providas de anteparos que evitem a penetração ativa
dos roedores nas instalações;
g) A aplicação de defensas nas estruturas de sustentação (colunas e vigas de
sustentação do telhado) e nas fiações aéreas que chegam às edificações. As
defensas são discos de material rígido imune às roeduras com forma de cone que,
ajustados em torno das colunas e vigas, não permitem que os roedores
ultrapassem, devem ser colocados a no mínimo 1,50 metros do solo. Em torno dos
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fios e cabos aéreos, discos planos de material igualmente resistente á roeduras
com raio mínimo de 40 centímetros, são barreiras intransponíveis para roedores
em geral.
h) Colocação de barreiras físicas nas galerias subterrâneas de água, esgotos, águas
pluviais ou de cabeamento;
i) Aplicação de dispositivo unidirecional no inicio das tubulações conectadas ao
vaso sanitário, impedindo assim o acesso de roedores por essa via;
j) Colocação de ralos metálicos chumbados ao piso com grade permanente;
k) Colocação de telas metálicas com malha de 6 mm, resistentes a roeduras, vedando
os respiradouros de sótãos e porões, e no bocal das calhas e condutos de águas
pluviais

3.8 Os recursos para o controle de roedores no Município de São Paulo
As ações regionalizadas de zoonoses vinculadas à Administração Regional de Saúde ARS, no período de 1998 a 2000, eram normalizadas pela Portaria nº 4.291 (SÃO PAULO,
1993a), que previa no mínimo, 3 profissionais de nível superior com formação curricular
compatível com as atividades de controle de populações animais e 18 operacionais, sendo que
para a equipe de roedores preconiza-se 8 pessoas (6 agentes de zoonoses, 1 encarregado de
equipe e 1 motorista).
Especificava, ainda, 3 veículos utilitários, sendo 1 exclusivamente para o controle de
roedores.
Garcia (2003) relata que a consistente demanda que o controle de roedores representa,
e em face da endemicidade da leptospirose humana, principal zoonose transmitida pelos
roedores na cidade de São Paulo, os recursos destinados aos Núcleos Regionais de Zoonoses –
NRZ’s, mostraram-se insuficientes para um controle eficiente no período.
O problema com as viaturas sempre dificultaram as ações de controle, pois na grande
maioria daquelas Unidades, não havia veículo exclusivo disponibilizado pela ARS.
Para a maioria dos NRZ’s, este fato gerou atrasos no atendimento às solicitações, além
de falhas nas ações programáticas em áreas de risco (GARCIA, 2003, p.21).
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No tratamento dos córregos, que são os principais focos das áreas de risco, torna-se
altamente prejudicial a descontinuidade do trabalho pois, uma vez iniciado o tratamento
químico, este deve ser contínuo (com repasses) para cortar o efeito “bumerangue”, reinfestação exacerbada típica da dinâmica populacional dos roedores (CARVALHO
NETO,1995).
Em 2002, a Prefeitura Municipal de São Paulo realizou concurso público para o
provimento de cargos de auxiliar de zoonoses conforme processo 2.001-0.195.744-7 da
Secretaria Municipal de Saúde - SMS e para biólogos e médicos veterinários, processo 20010.195.744-7 (SMS). Dentre as atribuições para as quais esses servidores foram efetivados,
está a “[...] inspeção de áreas com condições favoráveis à infestação por roedores, como
terrenos baldios, bueiros, córregos e proceder ao controle de aplicação de praguicidas e/ou
manejo ambiental.”(COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2005)
Até maio de 2005 o efetivo de agentes de apoio/zoonoses atuando no controle de
roedores nas Supervisões de Vigilância em Saúde - SUVIS, estava ao redor de 6 profissionais,
perfazendo um total de 200 agentes no município, número sabidamente insuficiente conforme
informações da Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA.

3.9 Índice de infestação predial no município de São Paulo.
Em julho de 2006 a COVISA realizou em São Paulo o levantamento do índice de
infestação predial – IIP em todas as regiões do município (Anexo A).
Esse levantamento foi realizado com a utilização de planilha de campo, onde foram
anotadas informações sobre as espécies de roedores encontradas e sobre os fatores ambientais
propícios à infestação.
Foram sorteados no município, conforme procedimento preconizado pelo “Integrated
Pest Management: Conducting Urban Rodent Surveys” (CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2006),16 quarteirões por área de abrangência de cada
Coordenadoria Regional de Saúde, a saber: Sudeste; Leste; Centro-Oeste; Sul; Norte,
contemplando 31 subprefeituras. Totalizando 80 quarteirões.
Nos quarteirões sorteados foram visitados 23.530 imóveis, onde 6.150 estavam
fechados no momento da visita e 17.380 foram trabalhados.
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Os imóveis trabalhados foram classificados conforme padrão de uso e ocupação do
solo em residencial, comercial, comercial / residencial, terreno baldio e sem classificação
(Tabela 03).
Os fatores no ambiente em relação ao total de imóveis trabalhados que propiciam a
instalação e proliferação de roedores, tais como disponibilidade de alimento, abrigo e acesso
aos imóveis, estão expostos na Tabela 04 e Tabela 05.
Conforme boletim com instruções para preenchimento da planilha de campo utilizado
pela COVISA, o lixo acessível observado e assinalado na planilha de campo, são pertinentes à
situações conforme os seguintes exemplos:
- recipientes em quantidade insuficiente para a demanda de lixo;
- lixo depositado em recipiente sem tampa;
- lixo espalhado no solo;
- lixo armazenado em sacolas plásticas armazenadas no solo.
O alimento disponível refere-se a situações em que foram observados: pacotes ou
embalagens com produtos alimentícios, frutas em fruteiras, panelas ou pratos com comida
expostos, alimentos líquidos ou sólidos no chão acessíveis a roedores.
Alimentos para animais são situações onde foram observados rações ou outros tipos de
alimento, exclusivamente destinados a animais domésticos ou silvestres, expostos ao ar livre
ou no interior de construções acessíveis a roedores.
As informações coletadas em campo permitem conhecer os fatores ambientais
relacionados com a infestação por roedores no município.
Os fatores ou variáveis relacionados com a infestação, conforme Bucke e Smith
(1994), Davis, Casta e Schatz (1977) e Carvalho Neto (1995), São a disponibilidade de
abrigo, alimento, água e acesso para os roedores. Quando presentes no ambiente como em
prédios comerciais ou residências, possibilitam sobremaneira, importantes infestações por
roedores.
Em áreas com concentração de imóveis antigos e sem conservação, terrenos baldios
com mato alto, infra-estrutura deficiente, proximidade com córregos e galerias, deve-se
atentar para o fato de que a característica ambiental do local pode contribuir para que ocorra
infestação. Muito embora, conforme pôde ser verificado no levantamento feito pela COVISA,
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tem sido verificada a ocorrência de infestação até mesmo em áreas com boa infra-estrutura
urbana (Tabela 07).
As espécies de roedores urbanos possuem hábitos que favorecem a sua ocorrência em
todas as regiões do município, ainda que os imóveis possuam diferentes características
estruturais e de ocupação. A Tabela 03 mostra a distribuição percentual dos imóveis no
município de São Paulo, quanto ao tipo de uso e ocupação.
O conhecimento dos tipos de abrigos e acessos que podem ser utilizados pelos
roedores é fundamental para a adoção de procedimentos de manejo ambiental. Quando o
conjunto desses fatores é conhecido em uma determinada área, ou mesmo em todas as áreas
do município, torna-se possível uma abordagem abrangente que envolva os munícipes e a
municipalidade para um controle eficaz da infestação.

Tabela 3 - Padrão de uso e ocupação dos imóveis trabalhados
na pesquisa do índice de infestação predial
Tipo de Imóvel

Nº de imóveis

Percentual (%)

Residência

13.824

79,54

Comércio

2.211

12,72

Comércio/ residência

718

4,13

Terreno baldio

323

1,86

Não classificado

304

1,75

Total

17.380

100

Fonte: Coordenação de Vigilância em Saúde (2006).

A Tabela 04 mostra a distribuição percentual de abrigos e acessos à roedores nos
imóveis do município de São Paulo, conforme pesquisa realizada pela COVISA em 2006.
Relativo a infestação por roedores, um dos principais fatores que possibilitam a
proliferação é a disponibilidade de alimento. O hábito comensal desses animais junto ao
homem, conforme Barnett (1973) e Alves (1990), desenvolveu-se devido a esse aspecto.
Em termos de manejo ambiental a subtração das fontes de alimento onde os roedores
se alimentam é talvez o principal procedimento a ser considerado. Barnett (1988) explica que
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é estimada uma perda de até 10 % de alimentos, acondicionados em armazéns localizados em
áreas infestados.

Tabela 4 - Distribuição dos acessos / abrigos segundo tipo.
Tipo de acesso / abrigo

Número de imóveis

Percentual (%)

Inservíveis / entulho

588

8.91

Material de construção

722

10.94

Objetos abandonados

1041

15.78

Vãos de parede

1051

15.93

Vãos de telhado

2672

40.50

Mato alto

524

7.94

Total

6.598

100.00

Fonte: Coordenação de Vigilância em Saúde (2006).

Conforme a pesquisa realizada pela COVISA, a Tabela 05 mostra o percentual de
imóveis onde foi verificada a ocorrência de alimentos acessíveis a roedores nos imóveis.
A pesquisa mostra que o índice de infestação predial - IIP no município é da ordem de
22,38 %, onde foi verificada a ocorrência das três espécies de roedores, conforme pode ser
observado na Tabela 6.

Tabela 5 - Distribuição de acesso a alimento segundo tipo.
Tipo de alimento

Numero de imóveis Percentual (%)

Alimento disponível

2.990

24.48

Alimento de animais

2.247

30.74

Árvores frutíferas

2.822

12.21

Lixo acessível

2.990

32.57

Total

9.180

100.00

Fonte: Coordenação de Vigilância em Saúde (2006)
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O índice apurado de 22,38% tem distribuição desigual entre as regiões. A região norte
com 15,35 % e a região centro-oeste com 6,98%, tem valores percentuais abaixo da média do
município. As regiões leste com 31,60 % e a região sul com 30,11 %, tem valores próximos
ao dobro do valor percentual médio do município. A região sudoeste, com 20,15 %, tem um
índice de infestação predial próximo á media municipal (Tabela 07).
A cidade de São Pulo, segundo o Censo Demográfico de 2001 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (2002), possui 3.039.104 domicílios e uma população de
10.434.252.Com índice de infestação predial médio de 22,38% (Tabela 07), é possível
concluir que existem cerca de 680 mil domicílios infestados por roedores em São Paulo.
Considerando a média de 3,4 moradores por domicilio, é possível supor que de certa
forma, 2.334.665 pessoas, dividem o seu local de moradia com alguma espécie de roedor
comensal.

Tabela 6 - Índice de infestação predial por
espécie em São Paulo
Espécie de roedor

Percentual de imóveis
infestados (%)

Rattus rattus

39

Rattus norvegicus

41

Mus musculus

7

Indeterminado

14

Fonte: Coordenação Vigilância em Saúde (2006)

A pesquisa do índice de infestação predial por roedores no município mostra que o
total de pessoas que sofrem algum incomodo com a infestação murina é bastante grande. Esse
problema demanda um programa de políticas públicas compatível com a extensão e
complexidade da situação.
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Tabela 07 – Distribuição do índice de infestação predial segundo Coordenação
Regional de Saúde – São Paulo julho de 2006
Coordenadoria
Regional de
saúde

Imóveis
visitados

Imóveis
infestado
s

Índice de
infestação
(%)

Intervalo de confiança
Limite
Inferior

Limite
Superior

Centro oeste
Leste
Norte
Sul
Sudeste

1.906
3.943
4.105
3.862
3.562

133
1.246
630
1.163
718

6,98
31.60
15.35
30.11
20.15

5.87
30.15
14.26
28.67
18.84

8.22
33.08
16.49
31.59
21.50

Município

17.380

3.890

22.38

21.76

23.01

Fonte: COVISA – Coordenação de Vigilância em Saúde - IC 95% teste exato de Ficher
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4 MATERIAL E MÉTODO
Visando a consecução dos objetivos propostos no trabalho foram selecionadas duas
áreas na região da subprefeitura de Vila Prudente onde ocorreram levantamentos periódicos
do índice de infestação predial por roedores e foram realizados programas de controle da
infestação.
O programa de controle realizado, a rigor, baseou-se no que preconiza a literatura
consultada (BARNETT, 1988; PRAKASH,1988; BUCKE, 1994; CARVALHO NETO, 1995;
SÃO PAULO, 1998; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999; BRASIL, 2002), com os
resultados obtidos procurou-se verificar a eficácia dos procedimentos ora realizados. A
análise dos resultados e a comparação dos procedimentos com o programa de controle
rotineiro realizado pela municipalidade, permitem verificar as possíveis adequações
necessárias para tornar o programa municipal mais efetivo.

4.1 Contexto institucional
O presente trabalho de pesquisa realizado na Vila Prudente contribuirá com o
fornecimento de dados e informações para o projeto de políticas públicas número 03/06426-8,
financiado pela FAPESP, trabalho intitulado: “Avaliação dos Impactos Sociais, Econômicos e
Ambientais do Controle Químico da Fauna Sinantrópica de São Paulo – Desenvolvimento de
Propostas para a Redução desses Impactos”.
Esse projeto teve início em junho de 2003 com término previsto para agosto de 2007, e
têm os objetivos pautados na avaliação dos riscos decorrentes da utilização de produtos
domissanitários no controle químico de animais sinantrópicos e a proposição do
desenvolvimento de um conjunto de procedimentos para a racionalização do uso desses
produtos. Com vistas ao estabelecimento de normas que incluam a preocupação com o
descarte químico, contaminação do ambiente, saúde dos trabalhadores e da população em
geral, educação ambiental, medidas de manejo das pragas e métodos alternativos ao controle
químico.
Com base no diagnóstico realizado em uma fase inicial do projeto (fase 1), sobre a
organização e procedimentos adotados no controle da fauna sinantrópica pela prefeitura de
São Paulo. A segunda fase do projeto (fase 2), foi organizada para o desenvolvimento de
atividades, onde as ações propostas, são definidas a seguir:
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• Aumentar a eficácia dos métodos de controle de Culex sp, Roedores e baratas
urbanos, estabelecendo critérios de avaliação das técnicas de manejo;
• Estabelecer controle de qualidade dos domissanitários aplicados e avaliar as
condições dos equipamentos de aplicação;
• Propor a adaptação das estruturas físicas e os procedimentos de armazenamento e
descarte dos produtos utilizados no controle químico da fauna sinantrópica de forma a
preservar as condições de saúde dos trabalhadores, da população em geral e do ambiente;
• Avaliar e conscientizar os funcionários quanto aos riscos presentes nas atividades
realizadas e os cuidados necessários à prevenção;
• Propor mecanismos para obter maior participação e adesão das diversas áreas da
administração municipal e estadual nas condições relativas ao controle da fauna sinantrópica;
• Sensibilizar os gestores públicos sobre a necessidade de ações educativas. Propor
ações educativas associadas ao controle da fauna sinantrópica. Treinar agentes de zoonoses e
das comunidades e propor projetos com a comunidade e instituições para as ações educativas.
Os resultados e levantamentos desse projeto contribuirão com a Prefeitura da Cidade
de São Paulo, através do Centro de Controle de Zoonoses, para a adoção de um programa de
políticas públicas em todas as subprefeituras, que possibilitem reduzir os impactos negativos à
saúde pública e ambiental resultante do controle químico de animais sinantrópicos.
O uso de produtos químicos, como base principal do controle de pragas urbanas,
consome enormes quantias de recursos públicos e ainda causam danos cujos custos
ambientais e sociais não são internalizados nas análises custo / benefício dos programas de
controle. Assim, a racionalização do uso de domissanitários pode disponibilizar mais recursos
para as ações educativas e de manejo ambiental mais efetivas em longo prazo para o controle
dessa fauna, ou mesmo, o atendimento de outras demandas sociais de maior urgência.
Desta forma, a adoção das medidas desenvolvidas no projeto podem: 1) modificar o
status de educação sanitária e ambiental da população quanto ao descarte de lixo urbano,
através de campanhas e outras estratégias de conscientização, 2) consolidar o conceito de
controle integrado de animais sinantrópicos no âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo,
3) minimizar a contaminação ambiental e, 4) gerenciar melhor o emprego dos recursos
públicos no controle de zoonoses.

57

Os relatórios finais com os resultados e as conclusões do projeto foram entregues à
FAPESP em agosto de 2007. Também foram apresentados em um seminário no Instituto
Biológico de São Paulo, nas datas de 20 e 21 de agosto de 2007.
Participam do projeto FAPESP as instituições: Instituto Biológico de São Paulo IBSP; Instituto Physis Cultura e Ambiente; Centro de Controle de Zoonoses do Município de
São Paulo - CCZ; Coordenação de Vigilância em Saúde do Município de São Paulo COVISA e o setor de Vigilância Ambiental da Supervisão de Vigilância em Saúde - SUVIS
de Vila Prudente, de Campo Limpo, da Freguesia do Ó, da Cidade Ademar e da Vila Mariana.
As atividades de pesquisa em campo do projeto ocorreram nas áreas de abrangência
das Supervisões de Vigilância em Saúde envolvidas e os trabalhos de campo referentes ao
controle de Culex sp, no Rio Pinheiros.
A participação da SUVIS de Vila Prudente no projeto FAPESP, além de contribuir
com a execussão do mesmo, possibilitou a consecução da pesquisa de mestrado que originou
o trabalho ora apresentado.

4.2 Procedimentos metodológicos
Para verificar a eficácia do procedimento de controle de roedores desenvolvido
rotineiramente pela municipalidade, foram selecionadas duas áreas (área 1 e área 2) com
características sócio-ambientais distintas, áreas pilotos conforme descrição adiante.
A área 1 (local com boa infra-estrutura urbana) foi dividida em dois lotes de
quarteirões, os quais receberam denominação de área 1-A e área 1-B. A área 1-B foi atendida
na demanda para controle de roedores conforme a rotina normal de trabalho. Atendimento por
intermédio do Serviço de Atendimento ao Cidadão.
Na área 1-A foi desenvolvido um intenso programa de controle de roedores, conforme
preconizado pelos manuais de controle citados na revisão da literatura.
A área 2, tem status de “área programa” por ser normalmente atendida com
desratizações periódicas em intervalos médios de 30 dias, é local com condições ambientais
amplamente favoráveis a proliferação de roedores. Essa área recebeu a realização de um
programa de controle de roedores na mesma intensidade do que ocorreu na área 1-A.

58

Nessas áreas houve a pesquisa do índice de infestação predial concomitante com o
desenvolvimento do programa de controle de roedores. Tais procedimentos tiveram a
finalidade de possibilitar a comparação entre os resultados obtidos nas respectivas áreas.

4.3 Capacitação dos Funcionários Envolvidos no Trabalho
Para a excussão das atividades de campo dessa pesquisa de mestrado, foram
necessários os serviços de 6 profissionais operacionais (agentes de zoonoses) e 1 técnico de
nível superior (biólogo).Os operacionais foram capacitados (cursos e treinamentos) sobre a
“biologia e controle de roedores urbanos”, bem como sobre a “utilização responsável de
produtos químicos domisanitários no controle de pragas urbanas”, oferecidos em instituições
oficiais tais como Instituto Biológico e Centro de Controle de Zoonoses – CCZ de São Paulo.

4.4 Áreas piloto na Vila Prudente
Conforme dados obtidos junto a Prefeitura da cidade de São Paulo a área geográfica da
Subprefeitura de Vila Prudente tem as seguintes características principais:
- Área Total: 33,3 km²
- População total: 523.143 habitantes.
- Total de bairros: 122 (São Lucas, 59; Sapopemba, 52 e Vila Prudente 11).
- Distritos: 03 (Vila Prudente 102.067 habitantes / 9.9 km²), (São Lucas 139.083
habitantes / 9.9 km²) e (Sapopemba 281.988 habitantes / 13.5 km² )
- Logradouros: 2.080 (4,6% do total do município de São Paulo)
- Praças: 131
- Favelas: 59
- Áreas de Risco: Encosta/deslizamento: 14
- Pontos de Inundações: 12
Para a realização dos trabalhos de pesquisa, com base em uma pré-avaliação da
ocorrência de roedores, foram selecionadas 2 áreas piloto na Região Administrativa de Vila
Prudente:
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a) Área piloto 1 : Parque da Vila Prudente localizado no Distrito Administrativo de
Vila Prudente (Figura 5)
b) Área piloto 2:, Parque Santa Madalena localizado no Distrito Administrativo de
Sapopemba (Figura 5 ).
As áreas escolhidas apresentam estratificação sócio-econômica e ambiental bem
distintas. Sendo o Parque da Vila Prudente caracterizado por ocupação de classe média e o
Parque Santa Madalena classe baixa, contando inclusive com grande área de favela.

Figura 5 – Mapa dos Distritos Administrativos de Vila Prudente; São Lucas e Sapopemba com
a localização das áreas piloto 1 e 2.
Fonte: São Paulo (2005)

4.4.1 Critérios adotados para seleção das áreas estudadas
O Sistema de Informação Geográfica - SIG, no qual estão sendo georreferenciados os
casos de leptospirose, as reclamações de roedores via Serviço de Atendimento ao Cidadão, as
áreas de enchentes e os córregos, são a base para seleção de “áreas de risco” prioritárias para a
implantação de um programa de controle de roedores e serviu de referência para a seleção das
áreas piloto para o presente trabalho (BRIGGS, 1992; BARCELLOS; SANTOS, 1997).
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Áreas de risco são locais com aglomeração de casos humanos de leptospirose
detectados no decorrer de no mínimo três anos e que contribuam de forma significativa na
porcentagem total de casos do município, associados a uma causa comum de contágio (pontos
críticos de enchente responsáveis pela forma mais comum de exposição ao agente etiológico),
aliados à alta prevalência de leptospiras nos roedores e a outros fatores (sociais, ambientais,
casos animais da doença, entre outros) que predisponham à doença (BRASIL, 2002).
Obedeceram-se os seguintes critérios ou indicadores (BAKKERS, 1994) para a seleção
das áreas:
a) Casos de ocorrência de leptospirose, mordeduras e outros agravos relacionados a
roedores nos períodos de 2004 ou 2005;
b) Áreas com número elevado de solicitações para controle de roedores no Serviço de
Atendimento ao Cidadão - SAC: número de solicitações superior a 4 por mês no período
de 2004 e 2005, ou 48 solicitações no período do último ano ;
c) Área de grande concentração demográfica com infra-estrutura urbana deficitária e de
baixa habitabilidade (favelas, ou cortiços) para área 2;
d) Área de grande concentração demográfica com infra-estrutura urbana adequada com
casas de bom padrão de habitabilidade para área 1;
e) Área com trechos sujeitos a inundação ou alagamentos periódicos devido a aumento
de pluviosidade com riscos para a população local;
f) Áreas com tratamento rotineiro com raticidas (em atendimento ao Serviço de
Atendimento ao Cidadão) durante os anos de 2004 e 2005, período anterior ao
desenvolvimento do trabalho dessa pesquisa.
g) No caso da área 2 (área programa conforme definição na página 39), não houve
aplicação de raticidas em um período de 2 meses anteriores ao desenvolvimento da
pesquisa.
Toda a cidade de São Paulo encontra-se mapeada e com os quarteirões numerados de
acordo com os critérios estabelecidos na Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA
para o controle do Aedes aegytpi.
No presente estudo, a unidade de trabalho e de registro de informações para as atividades
de operação de campo é o quarteirão ou quadra.
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As áreas selecionadas para estudo foram escolhidas com o intuito de verificar a
infestação por roedores e a resposta à aplicação de procedimentos de manejo da infestação em
duas áreas de padrão sócio-ambiental e cultural distintas, quais sejam:
Distrito Administrativo 95, Parque da Vila Prudente de padrão sócio econômico
semelhante ao de classe média (LOMBARDI, 1988). Escolheu - se uma área piloto com 16
quadras, a qual recebeu a identificação de área 1 e foi subdividida nas áreas 1-A e 1-B com
oito quadras cada (Figura 06 ).

Figura 06 – Mapa parcial do Parque Vila Prudente mostrando as
áreas 1-A (em amarelo) e 1-B (em vermelho) com a
numeração das quadras (áreas piloto para pesquisa)
Fonte: São Paulo (2005)

Distrito Administrativo 78, Parque Santa Madalena no bairro de Sapopemba,
caracterizada por padrão sócio econômico semelhante ao de classe baixa (LOMBARDI,
1988). Escolheu-se uma área piloto em um núcleo subabitacional identificada como área 2,
Figura 9 adiante.

4.5 Característica sócio-ambiental e cultural da área 1
O campo de pesquisa área 1-A compreende as quadras: 235; 236; 237; 238; 239; 240;
257; 258; e a área 1-B as quadras 255; 256; 259; 260; 261; 269; 270 e 271 (Figura 06) que
ocupam uma área total de aproximadamente 200 mil m² com 618 imóveis, dos quais 529 são
residenciais e 123 ocupados por atividades de serviços, comércio ou indústria (Figura 7).
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Figura 7 – Padrão de uso e ocupação do solo da área 1
Fonte: Elaborado pelo autor

A caracterização da população residente como sendo de classe média condiz com o
nível sócio-econômico e infra-estrutura urbana local, o padrão de uso e ocupação do solo está
definido na Tabela 8 e Anexo E.

Tabela 08 – Uso predominante do solo por quadra fiscal na área 1.
Uso predominante do solo

Quadras

Residencial horizontal de médio / alto padrão

238; 256; 258 e 259

Residencial vertical de médio / alto padrão

240

Comércio e serviço

271 e 269

Pequenas indústrias e armazéns

257

Residencial + comércio e serviços

237; 236 e 260

Residencial + pequenas indústrias* e armazéns

239 e 270

Comércio; pequenas indústrias e armazéns

235; 255 e 261

Fonte: São Paulo (2005)
* Não foi verificada na área indústria do ramo alimentício.
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A população local é composta por aproximadamente 2100 moradores e as edificações
apresentam bom padrão de construção. Sendo um bairro antigo, as primeiras construções
datam do final da primeira metade do século XIX e com isso existem casas antigas, algumas
em estado de conservação ruim e com a instalação de cortiços; verificou-se um cortiço com
20 moradores na quadra 236. Em geral, as casas antigas foram reformadas originando
residências de médio ou alto padrão.
Na área 1, 31,25% das quadras são de ocupação residencial exclusiva; 31,25% são de
uso predominantemente residencial, porém com alguma atividade comercial e industrial de
pequeno porte; 37,5% de uso predominante por indústria e comércio de pequeno porte. As
redes de energia elétrica; de telefone e de televisão a cabo são aéreas. Segunda a Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP o local é abastecido por rede de
água e esgoto.
Conforme informações do Departamento de Limpeza Urbana do Município de São
Paulo - LIMPURB, a coleta pública de lixo na área é regular e o procedimento é realizado
três vezes por semana à noite (segunda, quarta e sexta feira) entre as 21:00 e 24:00 horas. O
comportamento da população local em relação à disposição do lixo para a coleta foi alvo de
pesquisa no presente trabalho.
Durante os procedimentos de campo, por ocasião da aplicação das planilhas de campo,
em pesquisa não estimulada (REA; PARKER, 1997) o morador declarou espontaneamente o
horário que o coletor de lixo passa na via, bem como o horário que o mesmo costuma
descartar o lixo na calçada, procurou-se verificar os horários e o tempo de antecedência com
que a população local descarta o lixo em relação ao horário do coletor.
As ocorrências e fenômenos que caracterizam a área 1 e a embasam como área de
estudo, conforme os critérios adotados no trabalho, são descritos a seguir:
• Nos anos de 2004 e 2005 foram contabilizados 1 caso de ocorrência de leptospirose
no interior da área de estudo e 3 casos nas áreas circunvizinhas.
• No período compreendido entre os anos de 2004 e 2005, foram contabilizadas 56
solicitações para desratização no interior da área de estudo;

Conforme informações do CGE - Centro de Gerenciamento de Emergências e do CET
- Centro de Engenharia de Trafego de São Paulo, o trecho da avenida Professor Luiz Ignácio
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de Anhaia Mello compreendido entre a rua Paraibuna e a rua Doutor Roberto Feijó, é área
considerada de alagamento. Durante o período compreendido entre os anos de 2004 e 2005,
por ocasião das chuvas de verão, foram registradas 5 situações de alagamento. Isto ocorre
devido ao aumento substancial do nível das águas do rio Tamanduatei, que refluem para o seu
afluente, o rio da Mooca, que está confinado em uma galeria sobre a qual foi construída a
avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

4.6 Característica sócio-ambiental e cultural da área 2
Com aproximadamente 200 mil m², a área de pesquisa é caracterizada por ser de
ocupação residencial urbana desordenada (Figura 8), com predomínio de sub-habitações,
carência de infra-estrutura, rede de esgoto extremamente precária, coleta de lixo deficitária,
rede de abastecimento elétrico e de telefonia aéreos e improvisados, abastecimento de água
por rede encanada irregular.
Parte da comunidade está instalada em área de encosta passível de desmoronamento e
por esse aspecto, a Defesa Civil atua intensamente na área. A partir de dados obtidos junto à
Defesa Civil Municipal e ao Programa de Saúde da Família - PSF, seguem a característica
sócio-ambiental da área 2:
Localização: Área circunscrita entre a Avenida Custódia de Sá e Faria, Rua Icicariba,
Rua Palmeira de Bacabá, Rua Amorepinina, Rua Paca, Rua Edgar Pinto César, Rua Professor
Fonseca Lessa, Rua Rodrigues da Guerra e Rua Rodrigues dos Santos.
A área de abrangência compreende um número total de 21 ruas e vielas, com
predomínio de favela cercada por ruas urbanizadas (Figura 09). Trata-se de área de invasão
onde 90% dos proprietários não possuem escrituras de seus imóveis. Na ocupação local,
predominam as migrações nordestinas (PSF).
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Figura 08 - Imagem parcial do Parque Santa Madalena.
Fonte: Defesa Civil (2007)

Figura 09 – Mapa parcial do Parque Santa Madalena mostrando a área 2
(área piloto para pesquisa)
Fonte: Mapograf (2006)

66

A população do Parque Santa Madalena é constituída por 1939 famílias, perfazendo
um total de 7.674 pessoas. Essa população encontra-se dividida em 3.011 domicílios,
perfazendo uma média de 3,5 habitantes por domicílio. A população é de baixa renda com
grande número de indivíduos trabalhando na construção civil, empregados domésticos e uma
grande maioria em condições de subemprego e desemprego (PSF).
A característica da ocupação é a predominância de moradias de alvenaria (86,5 %) em
meia encosta e crista de talude e subordinadamente, de madeira (12,33 %) e (1,17 %) outros
materiais reaproveitados, conforme Defesa Civil (2007) Figura 10, o acesso à área ocorre por
via pública asfaltada e acessos secundários precários.
Em relação aos aspectos geológicos define-se o solo como sendo de intemperismo de
cor castanho avermelhado, composição argilo-arenosa, com espessura de até 5 metros,
depositado sobre solo reliquiar contendo planos de foliação da rocha biotita xisto,
razoavelmente preservados. Grande área com trechos escavados e/ou aterrados por material
lançado (DEFESA CIVIL, 2007).
Geograficamente, a comunidade ocupa as bordas de uma área de encosta, chamada
pela população local de “buracão”, com risco iminente de deslizamento. Cortando as duas
encostas que fazem a depressão onde se concentra a área, existe um córrego proveniente de
água de esgoto que capta todos os dejetos dessa região; esse córrego encontra-se canalizado.
Todo o lixo da área é lançado na depressão assim como todo o esgoto dos domicílios.
Somente as ruas do entorno na região elevada tem coleta de lixo e esgoto encanado. E
somente 50% dos domicílios tem água tratada, conforme informação da Defesa Civil e do
Programa de Saúde da Família.
As características ambientais e sociais da área favorecem amplamente a instalação e
proliferação de roedores.
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Alvenaria
86,50%
Madeira
12,33%
Outros materiais
1,17 %

Figura 10 - Imóveis na Área 2 conforme o tipo de material
utilizado na construção
Fonte: Elaborado pelo autor

Na área 2, para a realização do presente trabalho e levantamento do índice de
infestação predial por roedores, foi selecionada uma microárea composta por 11 vielas com
372 imóveis, quais sejam: das Rosas; das Palmas; 320; Rodrigues dos Santos; dos Lírios;
Embuia; Embuia 2; Embuia 3; Vila dos Ipês; Perobas.
Nos imóveis dessa microárea foram aplicadas as planilhas (relatório) de campo, onde
foram colhidas informações sobre as características dos imóveis e a ocorrência de roedores.

4.7 Avaliação da infestação predial

Para operacionalizar o levantamento do índice de infestação predial, a desratização da
área e orientação ao munícipe quanto ao manejo ambiental, foram realizados quatro ciclos de
visitas com intervalos médios de 2 semanas cada, e um quinto ciclo de visita 60 dias após o
encerramento do quarto ciclo, em todos os imóveis das áreas estudadas (Quadro 3, página 71).
Os ciclos de visitas correspondem aos períodos em que as áreas foram visitadas para
inspeção, levantamento do índice de infestação predial e tratamento com raticida. Cada ciclo
teve duração média de cinco dias.
Conforme o método de amostragem para o levantamento do índice de infestação
predial preconizado pelo “Urban rat surveys” (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION, 1978) e por Brasil (2002), para áreas com menos de 3000 imóveis, o número
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mínimo de imóveis necessários em uma amostra aleatória para o levantamento do índice de
infestação é 435 imóveis. Sendo assim, as áreas de pesquisa 1-A e 1-B (com 618 imóveis) e
área 2 (com 372 imóveis), tiveram a totalidade dos imóveis inspecionados para o
levantamento do índice de infestação.
Foram inspecionados todos os imóveis onde o proprietário relatou problemas com
roedores, em tais imóveis os dados sobre a infestação e as características do local foram
recolhidos em relatório de campo (planilha) para posterior análise (Anexo C).
No relatório de campo constam dados sobre as características do local quanto ao tipo
de construção e disponibilidade de alimento e abrigo aos roedores, a espécie de roedor
encontrada, as ações adotadas quanto à infestação, o tipo e quantidade de raticida utilizado.
A inspeção incluiu o sistema de esgotos, despensas, quintais, área de criação de
animais, depósitos, sótão, porões e outras instalações que pudessem servir de abrigo a
roedores (BRASIL, 2002).
Nas inspeções, os imóveis infestados foram classificados de forma qualitativa quanto
ao nível de infestação em baixa, média ou alta infestação (CARVALHO NETO, 1995), de
acordo com a identificação da presença de roedores por sinais de sua atividade (Tabela 10).
Nos imóveis onde ocorreu a comprovação da ocorrência de roedores, houve a
aplicação de raticida anticoagulante em quantidade necessária para a eliminação total dos
roedores do imóvel. Utilizou-se o raticida brodifacoum da empresa Rogama Indústria e
Comércio LTDA, na formulação bloco parafinado de 20 gramas com dose letal de 0,25 mg/kg
(Tabela 09).

Tabela 09 - Raticida bloco parafinado composição (P/P)
Brodifacoum (3-[3-(4- BROMOBIFENIL-4-IL)-1, 2,3,4.
Tetrahidro - Naftil

0,005 %

Benzoato de Denatomium

0,002 %

Atrativos, Parafina, Corante, (Q.S.P.)
Fonte: Elaborado pelo autor

100 %
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Tabela 10 - Indicadores de infestação utilizados nos procedimentos de campo
Fezes

Tocas /
300 m²

Algumas

Algumas
(1 a 3)

Nenhuma

Nenhuma Nenhuma

Locais
diversos

Algumas
(4 a 10)

Pouco
Perceptível

Algumas

Numerosas
E frescas

Manchas de
gordura

Trilhas

Numerosas Evidentes em Várias e
(+ de 10)
vários locais
evidentes

Roeduras

Presença
de
roedores
Nenhum

Infestação
(nível)

Algumas

Alguns à
Noite

Médio

Várias em
diversos
locais

Roedores
Alto
vistos
a
noite e de
dia

Baixo

Fonte: Adaptado do Manual de Roedores da FUNASA (2002)

A escolha por raticida na formulação bloco parafinado ocorreu devido à possibilidade de
fixar a isca com arame nos locais de ocorrência dos roedores (KAI; TWIGG; NICOL, 1994).
A fixação das iscas possibilita nas visitas subseqüentes, o acompanhamento do consumo e,
eventualmente, a reposição da isca até a verificação da cessação do consumo evidenciando a
eliminação da colônia de roedores instalada no imóvel.
Durante as inspeções, o proprietário do imóvel infestado recebeu orientações sobre as
medidas de manejo necessárias para a resolução do problema de infestação murina, incluindo
anti-ratização e desratização (Anexo D) e sobre a questão legal em relação à obrigatoriedade
do proprietário em manter o imóvel em condições de sanidade para evitar a proliferação de
sinantrópicos (Código Sanitário Municipal).

As medidas adotadas foram anotadas no

relatório de campo nos cinco ciclos de inspeção.
Durante os trabalhos em campo, em cada quarteirão foram cadastrados e mapeados os
pontos de risco para controle de roedores. Os pontos de risco são os imóveis que tiveram
infestação por roedores comprovada mediante a visita da “equipe de trabalho e pesquisa de
campo”.

4.8 Avaliação da redução da infestação murina
Para verificar a eficácia do controle da infestação murina em relação à adoção pelos
munícipes das orientações quanto ao manejo ambiental, com ou sem a aplicação de raticida,
as áreas 1-A e 1- B receberam abordagens diferentes quanto ao tipo de manejo.
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Na área 1-A os moradores receberam orientação sobre manejo ambiental para evitar a
instalação e proliferação de roedores nos imóveis, e a equipe de trabalho da Vigilância
Ambiental aplicou raticida nos locais infestados.
Na área 1-B os moradores foram orientados sobre a adoção de medidas de
antiratização e a equipe de trabalho não aplicou raticida. Ao longo do período da pesquisa
essa área foi atendida rotineiramente, na demanda para desratização, apenas por intermédio do
Serviço de Atendimento ao Cidadão (telefone 156).
A Área 2 recebeu tratamento químico com raticida e os moradores foram orientados
quanto a manejo ambiental visando a diminuição da infestação por roedores.
Nas três áreas os moradores foram alertados sobre a necessidade de conhecimento
técnico para o controle químico de roedores, bem como sobre os riscos envolvidos na
utilização de produtos biocidas.
A resposta à ação educativa restrita (realizada pelos profissionais da Vigilância
Ambiental no momento da inspeção nos imóveis) quanto às medidas de anti-ratização
requerem a participação e colaboração do próprio morador. A redução no número de roedores
ao longo de uma perspectiva temporal, com a conseqüente redução na quantidade de raticidas
utilizados, depende de variáveis no ambiente (alimento, água, abrigo e acesso) cujo controle o
morador tem participação decisiva (BRASIL, 2002).
Para verificar as variáveis no ambiente e a eficácia do manejo realizado ao longo dos
ciclos de visitas, inspeção e tratamento, os dados foram recolhidos em planilha de campo para
análise posterior (Anexo C).
Os dados e informações provenientes das áreas 1-A; 1-B e 2, permitem comparar a
eficácia das abordagens realizadas nas áreas e verificar o grau de eficácia no manejo de
roedores com e sem tratamento químico.
É possível comparar também a eficácia das abordagens em áreas com características
sócio-ambientais e culturais diferentes, verificando assim, as necessidades especificas de cada
área quanto à intervenção da Vigilância Ambiental no que é concernente ao controle de
roedores.
E, por fim, permite verificar sobre quais espécies de roedores ocorrem em cada área, e
o tipo de abordagem necessária para o controle das respectivas populações de roedores
encontrados.
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É necessário considerar que o programa de controle de roedores no município de São
Paulo tem especificidade no controle de Rattus novergicus devido à relação desse roedor com
os surtos de leptospirose. Rattus novergicus tem seu habitat no peridomicilio em
contraposição à espécie Rattus rattus e Mus musculus que tem habito intradomiciliar, onde a
municipalidade não promove a aplicação de raticidas.
Ressalta-se que independente do problema relativo à leptospirose, onde não está
descartada a transmissão por Rattus rattus e Mus musculus, as três espécies de roedores estão
relacionados com uma série de patologias e agravos á saúde (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1999), bem como a prejuízos materiais.
O Quadro 03 mostra resumidamente os procedimentos medotologicos e características
sociais e ambientais das áreas piloto.

Área 1A
Classe média,
área com boa
infra-estrutura
urbana.Imóveis de
bom padrão entremeados por constru
ções antigas e
imóveis desabitados
16 dias entre o término
de um ciclo e inicio do
outro

Área 1B
Classe média,
área com boa
infra-estrutura
urbana.Imóveis de
bom padrão entremeados por constru
ções antigas e
imóveis desabitados
16 dias entre o término
de um ciclo e inicio do outro

5

5

16 dias entre o
término
de um ciclo e inicio
do outro
5

5 dias

5 dias

2 dias

Datas de inicio dos
ciclos de visitas

23/01; 13/02; 06/03;
27/03 e 05/06

23/01; 13/02; 06/03;
27/03 e 05/06

11/01; 30/01;
15/02; 03/03 e
07/08

Tipo de abordagem
realizada nas
inspeções

Aplicação de raticida nos
imóveis e bueiros e
informação sobre manejo
ambiental ao munícipe

Informação sobre manejo
ambiental ao munícipe.
Aplicação de raticida apenas
nos bueiros e em
atendimento ao SAC.

Aplicação de
raticida e
informação sobre
manejo ambiental
ao munícipe

Características
sócio-ambientais
das áreas piloto

Intervalo entre a
realização das
inspeções
(ciclos de visitas)
Nº de ciclos de
Visitas
Duração de cada
ciclo de visitas

Quadro 3 – Procedimentos metodológicos e características das áreas piloto
Fonte: Elaborado pelo autor

Àrea 2
Classe baixa,
Área carente de
infra-estrutura.
Predomínio de
imóveis de baixo
padrão e favela.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos na pesquisa guardam uma relação dialética com os
procedimentos metodológicos desenvolvidos. A complexidade do ambiente antrópico,
composto por elementos sobre os quais espera-se que o homem exerça algum controle para
evitar a presença de roedores, necessitam de ações que invariavelmente dependem de
processos educativos para que ocorram mudanças de comportamento no homem.
Ao longo dos procedimentos em campo, os resultados parciais redirecionam a conduta
para a adoção de ações que não haviam sido estipulados antes do início dos trabalhos.
A redução no índice de infestação predial, mediante o consumo de raticidas ou não,
tende a ser o principal parâmetro para verificar a eficácia do programa de controle de
roedores. Os procedimentos de antiratização tendem a limitar a necessidade do uso de
compostos raticidas.
Mesmo sem a utilização de raticidas a manutenção de índices de infestação bem
abaixo do que se verificou no início do programa de controle, atesta a adoção por parte do
munícipe de medidas para evitar a infestação murina. É o principal indicador sobre a eficácia
da abordagem educativa realizada.

5.1 Índice de Infestação predial e controle de infestação na área 1
Os ciclos de inspeção para pesquisa do índice de infestação predial e aplicação de
raticida na área 1 ocorreram em intervalos médios de 2 semanas em 619 imóveis. Assim, os
imóveis infestados por roedores que tiveram aplicação de raticida, receberam repasses de
raticida, em intervalos máximos de 17 dias. O 5º ciclo ocorreu 60 dias após o termino do 4º
ciclo conforme está especificado na Tabela 11.
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Tabela 11 - Período de realização dos ciclos de inspeção por quadra – Ano de 2006
Quadras

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

235/236/258/257

23 / 01

13 / 02

06 / 03

27 / 03

05 / 06

237/238/239

24 / 01

14 / 02

07 / 03

28 / 03

06 / 06

240/256/259

25 / 01

15 / 02

08 / 03

29 / 03

07 / 06

255/260/261

26 / 01

16 / 02

09 / 03

30 / 03

08 / 06

269/270/271

27 / 01

17 / 02

10 / 03

31 / 03

09 / 06

Fonte: Elaborado pelo autor

Assim como no primeiro ciclo de inspeção, nos ciclos posteriores houve a pesquisa do
índice de infestação predial.

• Ciclo 1 - de 23 a 27 de janeiro de 2006;
• Ciclo 2 – de 13 a 17 de fevereiro de 2006;
• Ciclo 3 – de 6 a 10 de março de 2006;
• Ciclo 4 – de 27 a 31 de março de 2006;
• Ciclo 5 – de 5 a 9 de junho.

Na “área 1-A” Foram visitados 362 imóveis em todos os ciclos, tendo sido trabalhados
290 imóveis e 72 imóveis estavam fechados (Figura 11). Na “área 1-B”, foram visitados 257
imóveis, sendo que 183 foram trabalhados e 42 imóveis estavam fechados (Figura 12).
Os imóveis visitados da área 1-A que estavam fechados no primeiro ciclo de inspeção,
e que eventualmente no segundo ciclo, ou no terceiro, estavam abertos e, tiveram infestação
comprovada, receberam cargas de raticida até que fosse constatada a eliminação dos roedores.
80 % dos imóveis foram visitados em no mínimo 3 ciclos na área 1-A e 81 % na área 1-B.
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20%
290 trabalhados
72 fechados

80%

Figura 11– Imóveis visitados nos 5 ciclos na área 1-A
Fonte: Elaborado pelo autor

19%
183 trabalhados
42 fechados

81%

Figura 12- Imóveis visitados nos 5 ciclos na área 1-B
Fonte: Elaborado pelo autor

5.1.1 Fatores ambientais associados à infestação
Dentre os fatores observados na Área 1 relacionados à proliferação de roedores,
ressalta-se a existência de uma grande quantidade de imóveis desabitados, dentre os quais
alguns em estado de abandono e muito mal conservados. Os imóveis abandonados não foram
inspecionados, no momento das visitas não houve a possibilidade de acesso aos mesmos.
Dentre os imóveis infestados a ocorrência de ductos ou tubulações e, frestas entre o
telhado e a parede, que possibilitam o acesso de roedores ao interior do imóvel, aliada a fiação
elétrica e de telefonia aéreos, bem como a existência de imóveis com área ajardinada com
árvores frutíferas, são características que foram observadas e que igualmente favorecem a
infestação por roedores.
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A disponibilidade de alimentos que possam servir a roedores, tais como sobras de
comida no lixo, ração de animais domésticos à disposição fora do horário de alimentação do
animal e, o armazenamento de alimentos no interior da residência fora de recipientes
fechados, configuram o total de fatores observados entre os imóveis infestados dispersos entre
as 16 quadras estudadas.
Nos ciclos de inspeção e tratamento químico com raticida, a informação da ocorrência
desses fatores foi anotada na planilha de campo para posterior análise sobre quais
procedimentos adotar em ralação ao manejo ambiental.
A Tabela 12 permite verificar comparativamente o total dos fatores verificados no
primeiro ciclo e no quarto ciclo de trabalho. O controle dessas variáveis depende
exclusivamente da adoção pelo munícipe, de medidas de antiratização, em resposta à
abordagem educativa realizada pela equipe da Vigilância em Saúde Ambiental. O
significativo decréscimo no total desses fatores ao longo dos ciclos de tratamento químico e
educativo, configura-se como feed back, permitindo assim, avaliar a eficácia da abordagem
realizada pela equipe de trabalho. A análise comparativa entre o primeiro e o quarto ciclo
mostra o decréscimo de 115 para 53 imóveis apresentando fatores favoráveis à infestação,
recuo de 55,6 % no conjunto desses fatores.
Tabela 12-Fatores ambientais relacionados à infestação predial por roedores observados na
área de estudo.
Fatores relacionados à instalação
e proliferação de roedores

Números de imóveis onde os
fatores foram observados (nº)

Participação percentual no total
de imóveis inspecionados em
relação ao 1º ciclo (%)

1º Ciclo

4º Ciclo

1º Ciclo

4º Ciclo

Sobras de alimento e frestas

7

3

6,0

2,6

Lixo e frestas
Lixo, sobras de alimento e frestas

5

0

4,4

0

5

0

4,4

0

18

16

16,0

14,0

3
Plantas frutíferas, sobras de
alimento e frestas.
2
Plantas frutíferas, lixo, sobras de
alimento e frestas.
2

0

2,6

0

0

1,8

0

0

1,8

0

Somente frestas

72

32

63,0

27,8

Total

115

53

100

44,4

Plantas frutíferas e frestas
Plantas frutíferas, lixo e frestas

Fonte: Elaborado pelo autor
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O manejo ambiental visando a antiratização teve como base a eliminação de fontes de
alimento, acesso ao imóvel e abrigo que estivessem servindo, ou pudesse vir a servir à
roedores. Essas medidas aliadas ao controle químico com raticidas perfazem o controle
integrado de pragas, conforme Brasil 2002.
Em resposta à abordagem realizada, verificou-se que: os problemas referentes a lixo e
alimentos foram sanados com a adoção de recipientes com tampa inacessíveis à roedores; os
problemas de natureza estrutural mais simples, tais como frestas em janelas e soleiras, foram
solucionados com a instalação de aparas (chapa metálica ou de madeira) para a eliminação
das frestas; entradas de ductos e tubulações foram fechadas com a instalação de tela metálica;
em estruturas tubulares verticais e hastes de sustentação de cestos de lixo orientou-se para a
instalação de aparas cônicas de metal, com o bocal voltado para baixo, de modo a impedir a
escalada de roedores (MEEHAM, 1984; SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS, 1998; BRASIL,2002).
Em relação aos imóveis com árvores frutíferas, os moradores receberam a orientação
para recolher os frutos na época de frutificação. No escopo de observações sobre a adoção de
procedimentos de manejo ambiental o item árvores frutíferas é uma variável de difícil
controle e foi observada apenas em associação a outros fatores passiveis de serem
efetivamente controlados.
Problemas estruturais mais complexos, tais como tetos sem forro e com aberturas,
vãos ou buracos, demandam maiores investimentos do munícipe para serem solucionados. O
período de realização da pesquisa foi relativamente curto em relação á adoção de
procedimentos para a resolução dessa demanda pelo proprietário do imóvel.
A Figura 13, adiante, representa esquematicamente os procedimentos adotados para
evitar a instalação e proliferação de roedores nos imóveis. O conjunto de medidas adotadas
pelos munícipes somados ao tratamento químico com raticidas perfaz no seu conjunto o
manejo integrado de roedores.
A adoção de procedimentos de manejo ambiental na área 1-B, sem a aplicação de
raticida no interior dos imóveis, possibilitou observar, sobremaneira, a possibilidade de
controlar a infestação com a participação dos moradores da localidade.
Observa-se dessa maneira que a abordagem informativa “porta a porta” com a
utilização de panfletos, revela-se uma estratégia viável e de bons resultados para a
municipalidade.
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Figura 13 - Medidas de antiratização domiciliar
Fonte: SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS (1998)

A figura 13 mostra as medidas adotadas para evitar o acesso, o abrigo e o alimento aos
roedores sinantrópicos. Numerados de 1 a 10 verificam-se as principais abordagens sobre
manejo ambiental realizadas junto aos munícipes, quais sejam: 1 e 5, colocação de aparas
metálicas para evitar a escalada de roedores em estruturas tubulares verticais; 4, colocação de
tela metálica na entrada de tubulações; 3, instalação de apara em soleiras eliminando frestas; 2
e 9, medidas para evitar o acesso ao lixo; 7, eliminação de fontes de alimento; 6 e 8,
manutenção da limpeza e organização geral para evitar abrigos; 10, colocação de tampas nas
caixas d’água para eliminar acesso à água, evitando inclusive, a possível contaminação da
mesma
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.
Como foi relatado, entre o primeiro e o quarto ciclo houve o decréscimo de 115 para
53 imóveis apresentando fatores favoráveis à infestação, recuo de 55,6 % . Com exceção do
fator plantas frutíferas, o imóvel foi considerado como tendo sido realizado o manejo
ambiental, quando da eliminação total dos fatores favoráveis à infestação. O resultado permite
concluir que a resposta em relação à orientação educativa foi positiva.
Em relação aos hábitos dos moradores sobre o descarte do lixo doméstico, verificou-se
nesse quesito uma variável importante a ser considerada como fator associado à proliferação
de roedores.
Verificou - se que em média o descarte do lixo pelos moradores é realizado entre 2 e 3
horas antes do veículo de coleta passar, podendo variar a até 6 horas de antecedência. Essas
informações podem ser verificadas na Tabela 13 e na Figura 14.

Tabela 13 – Tempo de descarte do lixo em relação ao horário do coletor
Horário
declarado de
descarte do lixo

Número
de imóveis
pesquisados

Participação
percentual no
total de imóveis
pesquisados

1

Tempo de
antecedência
em relação ao
horário do
coletor
5 horas

16:00 horas
17:00 horas

5

4 horas

2.47 %

18:00 horas

62

3 horas

30.69 %

18:30 horas

11

2,5 horas

5.44 %

19:00 horas

69

2 horas

34.15 %

19:30horas

22

1,5 hora

10.89 %

20:00 horas

19

1 hora

9.40 %

20:30 horas

4

0.5 hora

1.98 %

21:00 horas

9

Durante a coleta

4.45 %

Fonte: Elaborado pelo autor

0.49 %
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6%

3%

9%
até 4 horas
31%
11%

3 horas
2.5 horas
2 horas
1,5 hora
1 hora

5%

até 0.5 hora

35%

Figura 14 – Percentual de declarações sobre a antecedência de descarte do lixo em
relação ao horário do coletor
Fonte: Elabordo pelo autor

pesquisa espontânea (resposta não estimulada) junto a 202 moradores em seus respectivos
imóveis, os quais declararam (na média) 21: 00 horas o horário do coletor de lixo passar na rua.

Em um ambiente com boa infra-estrutura urbana, a questão do descarte do lixo pelo
morador é um fator importante a ser considerado. Os roedores estão adaptados ao consumo de
todos os tipos de alimentos produzidos pelo homem (MEEHAM, 1984) e o lixo exposto
possibilita acesso a esse alimento.
Baseado no levantamento dessas informações, os moradores receberam orientação
sobre a adoção de medidas de antiratização. Houve especial orientação sobre a colocação do
lixo com antecedência máxima de até 30 minutos antes do horário da coleta, bem como sobre
a adoção de recipientes fechados com tampa para o acondicionamento do lixo, ou mesmo, a
instalação de plataforma para acondicionamento de lixo elevado do solo. As demais
orientações, conforme discutido anteriormente, ocorreram com o propósito de evitar o acesso
e instalação de roedores no interior do imóvel.

5.1.2 Análise do índice de infestação na área 1
O índice de infestação predial verificado no 1º ciclo, na área 1, foi de 24,31 % de I.I.P.
Sendo 69 imóveis infestados na área 1-A (23,79% de I.I.P.) e 46 imóveis na área 1-B (25,13%
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de I.I.P.). Um total de 17 imóveis apresentou um nível alto de infestação por roedores tendo
sido considerados focos de dispersão. Os imóveis fechados e em estado de abandono, um total
de 16, também foram classificados como potenciais focos de dispersão de roedores, esses
imóveis estão dispersos em 9 quadras dentre as 16 quadras da área 1 (Tabela 14).

Tabela 14 – Imóveis com alta infestação ou potencialmente infestados nas
áreas 1- A e 1-B.
Quadra nº

*Imóveis
infestados (nº)
3

**Imóveis
desabitados(nº)
2

Total

Área – 1
1- A

235

1–A

236

2

-

2

1–A

237

1

-

1

1- A

238

3

6

9

1- A

239

1

7

8

1–B

256

2

-

2

1- B

260

3

1

4

1- B

270

2

-

2

Total

8

17

16

33

5

Fonte: Elaborado pelo autor
*Imóveis com alta infestação (foco de roedores) **possíveis focos de roedores

A análise da infestação predial (individualizada por área) na área 1-A e área 1-B em
relação à classificação em níveis (Tabela 10, página 69), mostra que na área 1-A, do total de
imóveis infestados, 10 imóveis (14,5%) revelaram alta infestação; 28 imóveis (40,5%) média
infestação e 31 imóveis (45%) baixa infestação (Tabela 15).
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Tabela 15 – Classificação do nível de infestação verificado na área 1-A e 1-B
Imóveis infestados na

Imóveis infestados na

área-1-A

área -1-B

Total acumulado
área-1-A + área-1-B

Nível de infestação

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Alto

10

14,5

7

15,2

17

14,8

Médio

28

40,5

18

39,1

46

40,0

Baixo

31

45,0

21

45,7

52

45,2

Total

69

100

46

100

115

100

Fonte: Elaborado pelo autor

Na área 1-B, Os níveis foram respectivamente: 7 imóveis com nível alto (15,2%); 18
imóveis com média infestação (39,1 %) e 21 imóveis (45,7%) baixa infestação (Tabela 15).
Conforme foi discutido anteriormente, os imóveis com nível alto de infestação são os
focos de dispersão de roedores e, necessitaram de maior atenção sobre as medidas de
antiratização e tratamento químico com raticidas para ter a infestação controlada.
Verificou-se a ocorrência de duas espécies isoladas ou ocorrendo no mesmo imóvel,
quais sejam: Rattus rattus e Rattus norvegicus, não foi verificado a ocorrência de Mus
músculos.
Proporcionalmente, dos imóveis infestados, Rattus rattus foi a espécie predominante,
18,27 % na área 1-A e 22,40 % na área 1-B. Rattus norvegicus compôs respectivamente 3,44
% de infestação na área 1-A e 1,64 % na área1-B. A ocorrência dessas duas espécies em um
mesmo imóvel foi verificado em 2,06 % dos imóveis na área-1-A e, 1,09 % na área 1- B
(Figuras 15 e 16).
No momento da inspeção, os imóveis da área 1-A com comprovada infestação
receberam tratamento com raticida bloco parafinado (Brodifacoum 0,005), os bueiros das vias
públicas num total de 64, também receberam tratamento com raticida.Os moradores foram
orientados sobre medidas de antiratização.
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A área 1-B não recebeu tratamento com raticida, durante as inspeções os proprietários
foram orientados sobre medidas de manejo ambiental (antiratização) necessária para controlar
a infestação por roedores.

3%

Isentos 221

18%
Ratazana 6

2%
Rato de telhado 53

77%

Ratazana e rato
de telhado10

Figura 15 - Índice de infestação predial por espécie na área 1-A
Fonte: Elaborado pelo autor

1%

Isentos 137

22%
Ratazana 3

2%

Rato de telhado 41

75%

Ratazana e rato
de telhado 2

Figura 16 – Índice de infestação predial por espécie na área 1- B
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2 Análise da infestação durante os ciclos de trabalho na área 1 A
A Infestação predial inicial observada na área 1-A de 23,79 % recuou nos ciclos
posteriores (2º, 3º e 4º ciclos) para respectivamente 14,13 %; 4,83 %; 0,34 %. O único imóvel
infestado no quarto ciclo (infestação por Rattus rattus) recebeu tratamento com raticida e uma
nova inspeção em três semanas quando pôde ser verificado que a infestação foi totalmente
sanada.
A realização de um 5º ciclo (60 dias após o término do quarto ciclo) revelou um I I P
de 2,41 %, evidenciando a necessidade da manutenção do manejo ambiental da área,
principalmente no tocante aos imóveis, o que requer a integral participação dos moradores.

O gasto com raticida em cada ciclo, acompanhando o índice de infestação predial, foi
decrescente do 1º ao 4º ciclos, a quantidade de bloco parafinado utilizado nos imóveis e nos
bueiros pode ser observada na Tabela 16.

Tabela 16 – Gasto de raticida por ciclo na área 1 , incluindo 64
bueiros e recuo no índice de infestação
Ciclos Nº de imóveis Índice de infestação
%
1º
69
23,79

Gasto de raticida kg
9,200

2º

41

14,13

4,200

3º

14

4,83

1,300

4º

01

0,34

0,100
Total = 14,800 kg

Fonte: Elaborado pelo autor

A quantidade média de raticida utilizado nos imóveis infestados foi de 40 a 60 gramas
para os imóveis com infestação baixa, 140 gramas para os imóveis com media infestação, 420
gramas para os imóveis com alta infestação. Os bueiros, durante os quatro ciclos iniciais,
receberam repasses de raticida num total de 60 a 80 gramas por bueiro totalizando 4.500 kg
(Tabela 17).
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Tabela 17 - Consumo de raticida / imóvel conforme nível de infestação área 1-A
Nível de infestação Consumo kg Nº total de imóveis Consumo total kg
Alto
0.420
10
4,200
Médio
0.140
35
4,900
Baixo
0.05
24
1,200
Fonte: elaborado pelo autor

A aplicação do raticida ocorreu nos locais de passagem ou de abrigo para os roedores.
Os imóveis abandonados, com possíveis colônias de roedores não foram tratados, esses
imóveis por serem desabitados servem apenas como abrigos para roedores, os quais buscam o
alimento nas imediações em um raio de até 60 metros (BRASIL, 2002) nos imóveis habitados
e com disponibilidade de alimento. Existe a possibilidade de que os roedores existentes
alimentam-se em vegetação frutífera.
A análise do gasto de raticida nos imóveis mostra que, os imóveis tidos como foco de
dispersão de roedores, receberam 40,8 % ou 4,200 kg do total de raticida; os imóveis com
baixa infestação receberam 11,7 % ou 1,200 kg e os imóveis classificados com média
infestação receberam 4,900 kg ou 47,6 %.
A análise da quantidade de aplicação de raticida por imóvel, ao longo dos ciclos,
mostra que 28 imóveis tiveram as infestações finalizadas com apenas uma aplicação, 27
imóveis necessitaram de duas aplicações; 13 imóveis necessitaram de 3 aplicações e apenas
um imóvel precisou de quatro aplicações para ter a infestação finalizada (Tabela 18).

Tabela 18 - Quantidade de aplicações de raticida
necessário para finalizar a infestação.
Nº de
Nº de
Percentual
aplicações
imóveis
%
1

28

40,57

2

27

39,13

3

13

18,84

4

01

1,45

Total

69

100 %

Fonte: Elaborado pelo autor
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O repasse de raticida ocorreu sempre que nas inspeções aos imóveis verificou-se que a
carga de raticida aplicada em um ciclo de inspeção anterior foi total ou parcialmente
consumida.
A aplicação de raticida foi suspensa quando da verificação da cessação completa do
consumo. Isso ocorreu quando foi observado que cargas de raticida parcialmente consumidas
permaneciam intactas ao longo dos ciclos de inspeção posteriores.
Durante o processo de inspeção o morador ou proprietário do imóvel recebeu
orientação sobre manejo ambiental, com especial atenção sobre a questão do correto descarte
de lixo, demais orientações ocorreram conforme Anexo D.
A análise dos dados permite verificar que, do total de imóveis positivos para roedores,
apenas 40,57 % tiveram o problema de infestação sanado com apenas uma aplicação. Essa
constatação permite inferir que os atendimentos às solicitações para desratização em locais
diversos necessitam de novas vistorias e repasses de raticidas, aliados ao manejo ambiental,
para que a infestação possa ser controlada.
Áreas ou regiões do município com comprovado problema de infestação necessitam de
tratamento intenso e com repasses para que haja efetivo controle da infestação. Atendimento
pontual em imóveis isolados, dentro de áreas infestadas, revela-se um procedimento ineficaz e
danoso ao erário público.
O prazo de 2 semanas entre as vistorias e repasses mostrou-se satisfatório para
controlar a infestação na área 1-A, reduzindo de 23,79 % o I I P para 0,34 %, quando então
com o quarto repasse de raticida a área teve I I P tendendo a zero.
Com a realização de um quinto ciclo de vistorias (60 dias após o termino do quarto ciclo)
e a constatação de um I I P de 2,41 % na área 1-A (infestação por Rattus rattus), é possível
elencar algumas hipóteses acerca dessa re-infestação:
• Reintrodução passiva por meio de transporte de materiais;
• Reintrodução ativa a partir das áreas vizinhas;
• Presença de colônias que não foram verificadas durante os ciclos, sobretudo em
imóveis abandonados.
• Manutenção das condições ambientais propicia para instalação de roedores.
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5.3 Análise da infestação durante os ciclos de trabalho na Área 1-B
O índice de infestação predial observado inicialmente na área 1-B de 25,13 % recuou
nos ciclos posteriores (2º; 3º e 4º ciclos) para 22.40 %, 15.3 % e 12,60 % (Tabela 19).

Tabela – 19 I I P por ciclo na área 1-B
Ciclos Nº de imóveis Índice de infestação (%)
1º

46

25,00

2º

41

22,40

3º

28

15,30

4º

16

12,60

Fonte: Elaborado pelo autor
A área 1-B não recebeu ao longo dos ciclos de visitas aplicação de raticidas durante as
inspeções. Os proprietários ou moradores desses imóveis foram orientados sobre a
necessidade da adoção de medidas de manejo ambiental para controlar a infestação por
roedores.
Durante o período de pesquisa, ao longo dos 5 ciclos, a área 1-B foi atendida em sua
demanda para desratização unicamente por intermédio do Sistema de Atendimento ao
Cidadão - SAC telefone 156. No período de 23 de janeiro a 09 de julho foram atendidas
pontualmente 38 reclamações de munícipes onde foram tratados, sem repasse de raticida, 26
bueiros na via publica.
A constatação de que 74 % dos moradores depositam o lixo nas calçadas para a coleta
com 2 a 4 horas de antecedência em relação ao horário do coletor (Tabela 10, página 69), e
que a coleta ocorre após as 21 horas. Possibilitou, nos procedimentos de orientação,
concentrar esforços no sentido de que os moradores adotassem a prática de dispor o lixo na
calçada com no máximo 30 minutos de antecedência em relação ao horário da coleta.
Conforme foi discutido anteriormente, os moradores foram orientados inclusive sobre
a adoção de recipientes com tampa para o acondicionamento do lixo ensacado e, a adoção de
plataformas suspensas do solo para o acondicionamento do lixo. As demais orientações
ocorreram de acordo com a condição do imóvel inspecionado e constam do anexo D.
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No período de realização do presente trabalho, durante os procedimentos de orientação
ao munícipe, esteve sendo veiculado no sistema de televisão aberto a peça publicitária “Rato
Fora” da Prefeitura Municipal de São Paulo, sobre medidas preventivas para controle de
roedores.
A Análise da infestação no quarto ciclo mostrou que a totalidade dos imóveis com alto
índice de infestação (Tabela 15, página 81) no primeiro ciclo permaneceram infestados no
quarto ciclo, compondo o percentual total de 12,60 % de I I P.
A queda no número de imóveis positivos para roedores de 25 % para 12,60 % ocorreu
principalmente devido à adoção, por parte do munícipe, de medidas corretas no tratamento do
lixo e sobras de alimento.
Após os quatro ciclos iniciais com intervalos de 2 semanas, o quinto ciclo de vistoria
após 60 dias, revelou um I I P de 8,70 % corroborando que houve a adoção de medidas de
manejo ambiental. No entanto, para alcançar índices de infestação próximos à zero, como
ocorreu na área 1 A (0,34%), é necessário o tratamento químico com raticida.
A progressiva queda no I I P permite inferir que campanhas de controle de roedores
direcionadas para o manejo ambiental conforme a demanda local, revelam-se um
procedimento eficaz no controle da população murina. Sendo necessário o conhecimento da
espécie infestante.

5.4 Índice de infestação predial e controle de infestação na área 2
Os ciclos de visitas e inspeções na área 2 , como ocorreu na área 1, foram realizados
em intervalos médios de 2 semanas, de modo que os domicílios e o peridomicílio, recebessem
tratamento com raticida em intervalos máximos de 17 ou 18 dias (Tabela 20).

Tabela 20 – Período de realização dos ciclos por quadra – Ano de 2006
Área 2

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Ciclo 5

Pq.Sta. Madalena 11 e 12 / 01 30 e 31 / 01 15 e 16 / 02 05 e 03 / 03 07 e 08 / 05

Fonte: Elaborado pelo autor
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Dos 372 imóveis visitados nos 5 ciclos , 41 imóveis ou 11 % do total estavam fechados
(morador ausente) em todos os ciclos no momento da visita (Figura 17), não foram
constatados imóveis desabitados na área pesquisada. Foram inspecionados, portanto, 331
imóveis.

11%

Trabalados 331

Fechados

41

89%

Figura 17 – Imóveis visitados nos 5 ciclos na área 2
Fonte: Elaborado pelo autor

Dos 331 imóveis inspecionados em 109 imóveis os moradores relataram infestação
por roedores. Esses imóveis foram efetivamente inspecionados para a confirmação da
infestação e para a verificação das características do imóvel. Nos imóveis onde não houve
reclamação de infestação, não houve inspeção.
Dentre os fatores favoráveis à infestação, foi constatada dentre os imóveis
inspecionados, a ocorrência de piso de terra nua na área interna ou externa ao imóvel; a
ocorrência de alimento ou sobras de alimentos acondicionados inadequadamente e acessíveis
a roedores; lixo acondicionado de forma inadequado associado a sobras de alimentos.
Em todos os 109 imóveis infestados havia frestas na estrutura passíveis de servirem de
acesso para roedores ao interior do imóvel. Esses fatores foram observados de forma isolada
ou associados em um mesmo imóvel, conforme pode ser conferido na Tabela 21. Também
foram verificados entulho e materiais inservíveis acumulados e tubulação de esgoto
danificado em 9 das 11 vielas trabalhadas.
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Tabela 21- Fatores ambientais relacionados á infestação predial por roedores na Área 2
Fatores relacionados à instalação e
proliferação de roedores

Números de imóveis
onde os fatores foram
observados

Participação percentual
no total de imóveis
Inspecionados (%)

Piso de terra e frestas

42

39

Piso de terra, sobras de alimento e frestas.

23

21

Piso de terra, lixo e frestas.
Piso de terra, sobras de alimento, lixo e
frestas.
Total

20

18

24

22

109

100

Fonte: Elaborado pelo autor

A ausência de infra-estrutura urbana pôde ser verificada na falta de calçamento
revestindo as vielas. No geral, 55% das vielas que compõem a área possuem o piso total ou
parcialmente em terra.
O descarte do lixo ocorre de forma inadequada. Para usufruir a coleta pública, os
moradores precisam levar o lixo até as vias principais que circundam as vielas. O caminhão
coletor não tem acesso ao interior do núcleo habitacional devido às reduzidas dimensões das
vielas.
Geralmente o lixo fica exposto nas calçadas durante muitas horas do dia, ou mesmo
por 2 ou 3 dias nos intervalos em que o coletor não passa para a coleta. O caminhão coletor
passa às segundas, quartas e sextas feiras no período da manhã, conforme informação do
Departamento de Limpeza Urbana de São Paulo - LIMPURB.
O descarte de lixo na encosta (“buracão”) é pratica comum entre os moradores que
estão mais distante dos pontos da coleta municipal do lixo. Nas entrevistas durante a aplicação
da planilha de campo, contrariamente ao que foi constatado, os moradores declaram não
adotar tal prática.
No segundo semestre do ano de 2004, segundo informações obtidas junto á
Subprefeitura de Vila Prudente, foram recolhidos 86 caminhões de lixo da encosta,
totalizando 172 toneladas de lixo. No entanto, a prática do descarte de lixo no local não
cessou.
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Em todos os ciclos de trabalho, a área 2 de forma integral, recebeu tratamento químico
com raticidas e panfletos sobre medidas preventivas para conter a infestação por roedores. A
aplicação de raticida foi realizada nas áreas externas e internas às residências onde se
verificou a ocorrência de roedores.
O levantamento do índice de infestação predial na área 2 foi realizado na microárea
destacada para a realização da pesquisa, dos 331 imóveis visitados ao longo dos cinco ciclos,
foi constatada a infestação em 109 imóveis. Tal constatação refere-se a situações onde foram
verificados sinais evidentes de infestação: presença de fezes; tocas no interior ou área externa
do imóvel; roedores vivos ou mortos; trilhas ou manchas de gordura no interior ou área
externa do imóvel. O índice de infestação predial total foi de 33 %.
Nos 33 % de I I P verificou-se a ocorrência de três espécies de roedores, na proporção
de 14 % de Rattus norvegicus, 10 % Rattus rattus, 2 % Mus musculus . Em 5 % dos imóveis
verificou-se a ocorrência simultânea de Rattus norvegicus e Rattus rattus e em 2 % não foi
possível identificar a espécie infestante ( Figura 18).
Quanto ao nível de infestação, a área 2 mostrou homogeneidade, todos os imóveis
infestados apresentaram nível alto de infestação (conforme classificação da Tabela 10, página
69).

5%
2%

Isentos - 222

2%

Ratazana - 46

10%

Rato de telhado - 33
14%

Camundongo - 07
67%

Ratazana e Rato de telhado - 16
Não identificado - 07

Figura 18 – Índice de infestação predial por espécie na área 2
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quanto aos locais que possam ser foco de dispersão dos roedores, Rattus rattus tem
nos imóveis infestados para essa espécie o principal ponto de dispersão. Rattus norvegicus
tem, na encosta onde ocorre o deposito de lixo irregular, o seu principal ponto de dispersão.
As precárias condições de infra-estrutura verificadas possibilitam de forma
homogênea a mobilidade dessas espécies por toda a área. Com suas habilidades intrínsecas
transitam sobre o emaranhado de fios elétricos ou no interior da precária rede de esgoto
(BUCKE; SMITH, 1994).
A área interna dos imóveis foi tratada com raticida na formulação bloco parafinado
conforme especificado na página 68 (Tabela 9).
Nas áreas externas, nos locais onde foi verificada a ocorrência de tocas de roedores,
houve a aplicação de raticida na formulação pó de contato (Cumatetralil 0,75) com o auxilio
de povilhadeira e isca granulada (Brodifacoum 0,005).

5.5 Análise da infestação durante os ciclos de trabalho na área 2
O índice de infestação predial observado inicialmente na área 2 de 33%, recuou nos
ciclos posteriores (2º; 3º; e 4º ciclos) para 18%; 12% e 8%. O levantamento do I I P ocorreu
na micro-área destacada para a realização da pesquisa (Tabela 22).
O gasto de raticida foi decrescente ao longo dos ciclos (Tabela 22). Por vezes ocorreu
o desaparecimento das iscas dos pontos de iscagem o que dificultou a análise do consumo. No
interior dos imóveis foi estabelecida a aplicação de 40 gramas de raticida bloco parafinado em
cada ciclo, quando constatada a positividade do imóvel.
O raticida na formulação pó de contato e isca granulada foi aplicado exclusivamente
em áreas externas aos imóveis. O pó de contato foi aplicado no interior de tocas de roedores,
sobretudo na área do talude (“buracão”), onde após a aplicação as tocas foram fechadas com
uso de terra e pedras pelo aplicador. Tocas verificadas na área externa aos imóveis também
foram tratadas com pó de contato
O raticida isca granulada foi aplicada em vãos estreitos existentes entre as paredes de
imóveis contíguos, a aplicação ocorreu por lançamento do raticida nesses vãos.
Ao longo do processo de inspeção o morador recebeu orientações sobre medidas
corretivas no ambiente para controlar a infestação
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Tabela 22 – I I P e gasto de raticidas nos ciclos de inspeção na área 2
Ciclos Nº de
Índice de
Bloco
Pó de
Isca
imóveis infestação parafinado contato
granulada
%
kg
Kg
Kg
1º
109
33
4.24
1.5
1.5
2º

59

18

1.92

1.0

0.5

3º

39

12

1.28

1.0

-

4º

26

8

0.84

0.5

-

Total

8.28

4.0

2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise dos dados mostra que dos 109 imóveis positivos para roedores no primeiro
ciclo, 50 ou 46 % dos imóveis tiveram a infestação controlada com apenas uma aplicação. 20
ou 18 % dos imóveis precisaram duas aplicações. 13 ou 12 % dos imóveis precisaram de três
aplicações e 26 ou 23 % dos imóveis necessitaram de pelo menos quatro aplicações para
controlar a infestação (Tabela 23).
Foi possível constatar que o intervalo de 17 ou 18 dias entre as aplicações de raticida
foi suficiente para reduzir a infestação predial de 33 % para 8 % em um período total de 7
semanas.
Houve um novo repasse de raticida nos imóveis infestados no quarto ciclo, a análise
da resposta a essa quarta aplicação revelou que o índice de infestação recuou para 6 %. Um
total de 20 imóveis permaneceram com sinais de atividade de roedores mesmo após a
aplicação de 4 repasses de raticida
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Tabela 23 – Número de aplicações de raticida necessário para
finalizar a infestação
Nº de aplicações Nº de imóveis Percentual %
1

50

46

2

20

18

3

13

12

4

26

23

Total

109

100

Fonte: Elaborado pelo autor

A permanência de imóveis infestados após os quatro ciclos de tratamento químico,
permite inferir que tal ocorrência pode ser relacionada a:
● A manutenção da disponibilidade de alimentos aos roedores, devido a não
adoção de práticas de manejo ambiental por parte dos moradores, contribuiu
para que os roedores refutassem as iscas;
● As iscas não foram suficientemente atrativas á totalidade dos roedores;
● Possibilidade de seleção de roedores resistentes ao principio ativo do raticida
(CARVALHO NETO, 1986).
A verificação do índice de infestação predial após 60 dias do final dos quatro ciclos de
tratamento, revelou um I I P de 12,7 %, totalizando 42 imóveis infestados na micro-área
analisada ao longo do trabalho.
A condição ambiental da área com disponibilidade de lixo, alimentos, e ausência de
infra-estrutura urbana, mantiveram-se inalteradas ao longo de todo os procedimentos de
trabalho e pesquisa. Verifica-se que essa condição favoreceu a recuperação parcial das
colônias de roedores, ou mesmo a re-introdução de roedores na área.

5.6 Análise comparativa dos resultados das áreas de pesquisa

A análise do índice de infestação predial nas áreas 1-A; 1-B e 2, revela que a
ocorrência de roedores nas 3 áreas é comum independentemente das diferenças estruturais das
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áreas, essa análise é corroborada pela pesquisa realizada em todas as regiões do município
pela COVISA (Tabela 06, página 53). Esse índice varia de 6,98 % na região centro-oeste a
31,60 % na região leste e revela que o problema roedor no município demanda muitos
esforços da municipalidade para a resolução. A crescente procura pelo Serviço Publico
Municipal verificado nos últimos anos, expõe essa realidade (Figura 04, página 40).
Informações da Secretaria Municipal das Subprefeituras revela que no primeiro
trimestre de 2005, dos dez assuntos mais solicitados no período ao Serviço de Atendimento ao
Cidadão - SAC, “roedor” ocupou a terceira posição. A Subprefeitura de Vila Prudente teve
2.606 solicitações, onde a demanda para controle de roedores compôs 11,1 % de todas as
solicitações, num total de 426 solicitações. Ficando atrás apenas de serviços de poda e corte
de mato 27,8 % e serviços de asfaltamento e “tapa buracos” 15,06 %.
Na área 1 como um todo, com o levantamento do índice de infestação predial,
verificou-se que a ocorrência de Rattus rattus

é superior a Rattus norvegicus,

respectivamente 21,91% e 4,12% do total de imóveis da área. Na área 2 ocorreu o inverso,
Rattus norvegicus foi observado em 19% dos imóveis e Rattus rattus em 15%. A ocorrência
de Mus musculus, tendo sido observado em 2% dos imóveis na área 2, revelou-se espécie de
difícil detecção (MEEHAM, 1984; BRASIL, 2002).
Na área 1, considerando-se apenas os 115 imóveis infestados, Rattus rattus foi
constatado em 92,17 % e Rattus norvegicus em 18,26 % dos imóveis. Na área 2, entre os 109
imóveis infestados, Rattus rattus participou com 46,22 %, Rattus norvegicus 58,49 % e Mus
musculus 6,6 %.
No conjunto das regiões do município, considerando apenas os imóveis infestados,
verifica-se que Rattus norvegicus e Rattus rattus ocorrem em proporções aproximadas, 39 %
e 41 % respectivamente. Mus musculus foi observado em 7 % (Tabela 24).
Rattus rattus é espécie de roedor que habita o interior das edificações, está intra
domiciliado (BRASIL, 2002) e gera um desconforto maior ao munícipe. Isso tem contribuído
para o aumento da demanda para controle de roedores no município.
A tabela 24 permite verificar que a ocorrência de Rattus norvegicus em áreas
periféricas (área 2) e com infra-estrutura deficitária é superior em relação a setores melhor
estruturados (área 1). No entanto, Rattus rattus ocorre de forma intensa nas duas áreas em
relação ao total de imóveis infestados.
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Tabela 24 – Percentual de ocorrência de roedores por espécie entre os
imóveis infestados (%)
Áreas

R. rattus

R.norvrgicus

Mus musculus

1

92,17

18,26

_

_

2

46,22

58,49

6,6

6,6

Município

39

41

7

14

Não identificado

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o levantamento do I I P considerou-se o imóvel positivo para infestação quando
da verificação da ocorrência de roedor no interior da edificação ou na sua área externa,
incluindo terreno baldio. Essa observação é importante, pois o habitat de Rattus novergicos
em áreas externas tais como beira de córregos e galerias (BRASIL, 2002), concorre para
manter essa espécie fora dos domicílios. Onde a procura pelos imóveis ocorre basicamente
devido à busca por alimento. A área 2 possui as características ideais para a proliferação de
Rattus novergicus.
A disseminação de Rattus rattus pelo município não poupa os bairros com melhor
infra-estrutura, principalmente os mais antigos. A adaptação dessa espécie a estruturas
verticais (BARNETT, 1973; ALVES 1990; BRASIL, 2002) favorece amplamente a sua
instalação no interior das edificações e seu deslocamento devido ao habito de escalar paredes
e caminhar sobre fios.
A redução no I I P nas áreas 1-A, 1-B e 2 ao longo dos ciclos de tratamento químico
com raticidas e abordagens informativas sobre antiratização (Tabela 25), revelam a eficácia da
conduta em relação à aplicação de raticida.
No entanto a re-infestação verificada na área 2 após 60 dias do término do 4º ciclo de
tratamento químico ( 8 % para 12,7 % de I I P), revela a manutenção da condição ambiental
local propicia a proliferação de roedores. E, portanto, a dificuldade de mudança de
comportamento da população local em relação à adoção de procedimentos para a melhoria na
condição ambiental da área.
A área 1-A tratada nas mesmas proporções que a área 2 mostra que a adoção das
orientações em relação ao manejo ambiental foram adotadas com maior intensidade. Pois em
período semelhante, 60 dias após o termino do 4º ciclo de tratamento, a recuperação da
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infestação ocorreu com menor intensidade, alcançando 2,41 % após ter atingido valores
próximos a zero.
Na área 1-B não foi adotado tratamento com raticida, os moradores foram apenas
orientados sobre manejo ambiental e sobre a obrigação legal em manter a sanidade do imóvel.
A análise dos resultados permite verificar que houve um decréscimo do I I P de 25 % para 8.7
% ao final do quinto ciclo de inspeção. Isso revela que a adoção de medidas de manejo pelo
munícipe em resposta ao tipo de abordagem informativa, foi positiva.
A legislação sanitária municipal, leis nº 13.725 e nº 10.309 (Código sanitário e Lei de
zoonoses) impõem ao munícipe a obrigatoriedade da manutenção do imóvel em condições
tais que a proliferação de animais sinantrópicos não ocorra. Dessa forma, o atendimento às
solicitações para controle de roedores instalados no interior do imóvel, não é atribuição da
municipalidade
A ocorrência de Rattus rattus no interior dos domicílios e, o desconhecimento por
parte da população em relação às espécies sinantrópicas de roedores, conduzem o munícipe a
acreditar que o roedor alojado no imóvel é proveniente de bueiros. E que, portanto, o controle
é atribuição da Prefeitura Municipal.

Tabela 25 - Redução do I I P nas áreas 1-A, 1-B e 2 ao longo dos ciclos de inspeção
e tratamento e o *gasto de raticida
Ciclos
Área 1 A
Visitas periódicas
Índice de
Consumo
para inspeção em
infestação de raticida
intervalos de 3
predial %
kg
semanas
1
23,79
9,20
2
14,13
4,20
3
4,83
1,30
4
0,34
0,10
5**
2,41
0,40
Fonte: Elaborado pelo autor

Área 2
Área 1 B
Índice de Consumo
Índice de infestação
infestação de raticida predial (%)
predial
(kg)
(%)
33,00
7,24
25,00
18,00
3,42
22,40
12,00
2,28
15,30
8,00
1,34
12,60
12,7
2,60
8, 70

*Na área 1-A foi utilizado apenas bloco parafinado, na área 2 foram utilizados bloco parafinado, pó de contato
e isca granulada. ** O 5º ciclo ocorreu 60 dias após o termino do 4º ciclo.

O controle de roedores exclusivamente com raticidas, sem a adoção de medidas de
manejo ambiental revelou-se dispendioso para a municipalidade e ineficaz tecnicamente em
vista da reinfestação observada na área 2.
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O sucesso no controle da população de roedores será alcançado com campanhas de
esclarecimentos à população sobre as espécies ocorrentes no município e sobre as medidas
que devem ser adotadas, pelo munícipe, para evitar a infestação.

5.7 Distribuição, manejo e possíveis adequações no programa de controle de roedores
O levantamento do índice de infestação predial -I I P foi adequado para a realização da
pesquisa e possibilitou verificar a distribuição das diferentes espécies de roedores nas áreas
estudadas. A constatação de um índice de 24 % na área 1, surpreende e denota a dimensão
do problema roedor, com importante infestação mesmo em áreas com boa infra-estrutura e
bom padrão sócio-econômico. Nessa área, o I I P intrínseco de 21,91% para Rattus rattus e
4,1% para Rattus norvegicus, em consonância com a bibliografia consultada, torna evidente a
capacidade adaptativa do rato de telhado, desenvolvendo o seu habito comensal
intradomiciliar onde coabitam com o homem. Essa constatação contribui para elucidar o
panorama de crescente aumento da demanda de controle de roedores no Serviço de
Atendimento ao Cidadão.
A área 2 ao apresentar índice de infestação predial de 33%, confirma a tendência para
a ocorrência de roedores nessa área, onde o problema tende a ser crônico devido a carência de
infra-estrutura. A infestação predial intrínseca de 19% para Rattus rattus e 15% para Rattus
norvegicus mostra que ratazanas proliferam com maior intensidade em áreas deficitárias de
infra-estrutura, onde rato de telhado também é comum. Especificamente em relação à
ratazanas, e comparando-se a área 1 com a área 2, depreende-se que o asfaltamento de vias, a
organização do sistema de coleta de lixo, e a instalação de redes de esgoto são fatores
limitantes a proliferação desse roedor.
Mus musculus com 2% de infestação na área 2, revelou-se espécie de difícil detecção o
que pode esconder a sua real participação no índice de infestação predial em áreas infestadas.
A ocorrência no mesmo imóvel de Rattus rattus e Rattus norvegicus como foi
constatado na área 1 e na área 2, respectivamente 2% e 5% do índice de infestação predial,
deve ser vista com ressalvas. Nota-se, na literatura, a informação sobre os diferentes tipos de
habitat para cada espécie, onde ratazanas tendem a ocupar espaços no peridomicilio. Há forte
disputa interespecifica e segregação entre as diferentes populações de roedores, o que
impossibilita a sua coexistência em um espaço comum.
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O desenvolvimento de ações de desratização e a orientação ao munícipe sobre
antiratização, concomitante com a pesquisa do índice de infestação predial, permitiram
monitorar ao longo dos trabalhos de pesquisa em campo, a eficácia dos procedimentos
mediante a diminuição da infestação constatada. Com isso, verificou-se a necessidade do
desenvolvimento de novas estratégias de ação para o programa de controle de roedores
vigente no município de São Paulo.
Pôde-se verificar que na área 1 a participação do munícipe em relação à diminuição na
quantidade de fatores favoráveis á proliferação de roedores, com recuo de 55,6% no total
desses fatores, revela que as orientações sobre manejo, com a utilização de panfletos
informativos, foram adequadas. Houve boa participação dos moradores locais em atenção às
orientações sobre antiratização.
O manejo integrado realizado na área 1- A, antiratização mais tratamento químico com
repasses periódicos de raticida em intervalos de 2 semanas, acompanhado do monitoramento
do consumo de raticida, revelou-se adequado ao proporcionar um recuo no índice de
infestação predial de 98,36 % ( 23,79 % para 0,39 % de I.I.P.) em 2 meses.
A área 1B, com abordagem sobre antiratização mediante a utilização de panfletos
informativos, e aplicação de raticida somente nos bueiros e em atendimento rotineiro ao
Serviço de Atendimento ao Cidadão, proporcionou um recuo na infestação de 49,60 % (25 %
para 12,60 % de I.I.P.). Infere-se que a diminuição do índice de infestação deu-se
principalmente em resposta às orientações sobre antiratização. Nota-se, que a aplicação de
raticidas apenas nos bueiros, atinge apenas a população de ratazanas. Na área 1-B o I I P
inicial para ratazanas de 3 % é um valor bem inferior à redução verificada no índice de
infestação total.
Comparando-se a área 1-A com 1-B (respectivamente com I I P de 2,41 % e 8,70 % no
4º ciclo), fica evidente a necessidade da aplicação de raticida, inclusive nos imóveis, com
repasses periódicos para a obtenção de resultados mais consistentes. A aplicação de raticida
nos imóveis da área 1-A teve caráter experimental, sabidamente a municipalidade não atende
a essa demanda. Porém em virtude da extensão do problema “rato de telhado” no município, o
qual assume contornos de problema de Saúde Pública, faz-se necessário o desenvolvimento de
um Programa de Controle de Roedores Municipal capaz de conter a proliferação dessa
espécie. Maior atenção deve ser dispensada aos imóveis que estão servindo de foco de
dispersão de Rattus rattus.
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A área 2, acusou uma diminuição de 75,75 % na infestação em 2 meses, recuo de 33%
para 8 % no índice de infestação predial. Pode-se considerar que a resposta ao tratamento
químico foi positiva mesmo desacompanhada de medidas de antiratização, pois nesse quesito
não houve boa participação dos moradores. No entanto, a necessidade da manutenção de
aplicações periódicas de raticida nessa área, revela que esse procedimento não é suficiente
para a solução do problema e, sob a ótica do custo-beneficio, em longo prazo, obras de infraestrutura tendem a ser menos onerosas.
O consumo de raticida verificado na área 1-A e 2 foi decrescente ao longo do
programa de controle de roedores e perfeitamente compatível com a diminuição do índice de
infestação verificado. O acompanhamento in loco do nível de infestação propiciou uma
melhor abordagem técnica com a aplicação de uma dosagem adequada do produto, gerando
economia. Visto que essas áreas contaram com a atenção intensiva de um número de
profissionais compatível com a realização da tarefa (6 agentes de zoonoses e 1 técnico). Para
que tal procedimento possa ser realizado na rotina de controle de roedores do município, fazse necessário um acréscimo de pessoal no quadro de funcionários no controle de roedores.
O retorno às áreas piloto com intervalo de 60 dias após o término dos 4 ciclos de
intervenção nas áreas 1 e 2, visou verificar em médio prazo a continuidade da adoção dos
procedimentos de antiratização (pela população) após o término dos ciclos de tratamento. Em
ambientes propícios á proliferação de roedores há a possibilidade de uma rápida reinfestação
caso ocorra o abandono desses procedimentos.
O índice de infestação predial na área 1-A após 60 dias do término dos 4 ciclos de
tratamento subiu de 0,39 % para 2,41%, apesar da ligeira recuperação no índice, sugere que
houve boa assimilação do munícipe em relação á participação no controle de roedores.
Na área 1-B, houve redução de 12,60 % para 8,70% no I I P do quarto para o quinto
ciclo, em 2 meses. Visto que nessa área, não houve tratamento intensivo com raticida e que na
área 1 como um todo existem muitos imóveis antigos e desabitados, o resultado corrobora a
evidência da boa assimilação da população local em relação à participação no controle de
roedores
A tendência para a rápida re-infetação na área 2, com aumento de 8% para 12,7% no
índice de infestação predial do quarto para o quinto ciclo, em 2 meses, permite concluir que
os procedimentos atuais realizados pela municipalidade em relação à desratização em “áreas
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programas” é ineficaz. Como já foi salientado, sugere a necessidade da adoção de medidas
sócio-educativas e melhorias de infra-estrutura para o controle eficaz da infestação.
Os números mostram que ratazana tem afinidade com áreas degradadas e sem infraestrutura. Em termos de estratificação social, constata-se o fato de que Rattus norvegicus está
associado à classe mais pobre, com prevalência em áreas periféricas onde são mais comuns os
surtos de leptospirose.
Campanhas de controle aos roedores com esclarecimento sobre as espécies ocorrentes
no município, em especial sobre o hábito intradomiciliar de Rattus rattus e sobre a questão
legal em relação à prevenção de animais sinantrópicos, podem contribuir para um maior
envolvimento da população no programa municipal de controle de roedores. Em vista da
extensão do “problema roedor” verificado, sugere-se que seja incorporada nos conceitos
atuais de construção e obras civis, a preocupação com a adoção de medidas de antiratização
(Anexo D).
Em vista do índice de infestação e distribuição de roedores nas áreas pesquisadas e
tendo como base os resultados obtidos com os procedimentos de controle de roedores
adotados para cada área, e ainda, considerando o que foi verificado na revisão de literatura, é
possível sugerir adequações no programa de controle de roedores desenvolvido pela
municipalidade.
Essas adequações estão baseadas na necessidade de maior envolvimento do munícipe
no controle de roedores, nas medidas preventivas necessárias ao controle e na periodicidade
de aplicação de raticidas.
a) Em relação à participação popular no programa de controle de roedores sugere-se:
• Campanha de informação sobre as espécies de roedores ocorrentes no município,
seus hábitos e habitat;
• Ampla divulgação sobre os deveres em relação à manutenção dos imóveis em
condições tais que não possa ocorrer proliferação de animais sinantrópicos, como
preconiza o Código Sanitário e a Lei de Zoonoses;
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b) Em resumo as medidas preventivas sugeridas para o controle de roedores visando
eliminar o alimento, o acesso, o abrigo e fonte de água disponível, podem assim ser
definidas:
• Conserto de vazamentos em estruturas hidráulicas;
• Eliminar água parada em pneus, tigelas de animais, calhas e outros recipientes;
• Manter fechados, caixas de água, ralos e vasos sanitários;
• Fechar vãos de telhado para evitar o abrigo para Rattus rattus;
• Organizar armários depósitos e dispensas, evitando acumulo de caixas, caixotes e
outros materiais;
• Manter gramados e mato roçados;
• Manter material de construção organizado e afastado de muros e paredes;
• Remover materiais inservíveis como entulho e objetos abandonados em quintais,
garagens, edículas, quartinhos, porões e sótãos;
• Para evitar o transporte passivo de roedores, vistoriar carga e descarga de
mercadorias
• Instalar dispositivo abre e fecha ou grelhas com espaçamento inferior a 6 mm nos
ralos;
• Podar galhos de arvores que possam facilitar o acesso de roedores ao telhado;
• Telar com tela metálica de 6 mm, aberturas de aeração, entradas de condutores de
eletricidade, vãos de adutores e janelas;
• Colocar anteparos de metal (chapa metálica) ou “rodinhos” nas portas (soleira);
• Eliminar todos os vãos ou frestas na edificação pelos quais os ratos possam acessar o
interior;
• Manter a canalização do esgoto em bom estado;
• Vedar as caixas de gordura e de inspeção do esgoto;
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• Acondicionar o lixo em sacos plásticos no interior de latas com tampas ou em
lixeiras com portas, paredes e piso adequado;
• Colocar o lixo pouco antes do horário da coleta, em local alto ou em caçambas;
• Alimentar animais domésticos durante o dia e retirar as sobras de alimento.Guardar
ração em armários ou vasilhames fechados;
• Acondicionar sacos, fardos, caixas e caixotes sobre estrados elevados do solo com
altura mínima de 40 cm, afastados entre si e das paredes, de modo a possibilitar
inspeções periódicas;
• Acondicionar alimentos em recipientes fechados ou no interior de geladeiras;
• Manter os locais de refeição e preparo de alimentos livres de sobras e resíduos de
comida.
c) Quando após inspeção for constatada a necessidade de aplicação de raticida, o
mesmo deve ser aplicado em pontos de iscagem, de tal modo que seja possível, em inspeções
subseqüentes, verificar o consumo. Tal procedimento deve ser cessado quando em inspeção
for verificada a cessação do consumo, o que evidencia a possível eliminação da colônia.
Sugere-se utilizar vários pontos de iscagem, com preferência para os locais de
passagem (trilhas) e mesmo o abrigo dos roedores. Sendo difícil calcular a quantidade de
raticida que será efetivamente consumida, sugere-se aplicar entre 20 e 40 gramas por ponto de
iscagem.Quando do termino do tratamento e mesmo verificando que o raticida não foi
consumido, o mesmo poderá ser recolhido.
Muito embora o raticida na formulação bloco parafinado seja indicado para aplicação
em locais úmidos (bueiros), sua utilização em locais secos, preso com arame, possibilita o
acompanhamento do consumo. Isso é possível pois esse procedimento evita que os roedores
arrastem o raticida para outro local.
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Independentemente da formulação de raticida utilizado, para que o tratamento químico
seja eficaz eliminando valores superiores a 98 % de infestação, é necessário que as fontes de
alimento no ambiente sejam eliminadas.Dessa forma, conforme resultado da pesquisa, a
aplicação de raticida

em 4 ciclos com intervalo de 14 dias em área com importante

infestação, possibilita a eliminação de quase 100 % dos roedores.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O índice de infestação predial por espécie na área 1-A foi de 24,31 %, composto por
18,27 % de Rattus rattus e 3,44 % de Rattus norvegicus, em 2,06 % dos imóveis verificou-se
a ocorrência das duas espécies. Na área 1-B o índice foi de 25,13 %, sendo 22,40 % Rattus
rattus , 1,64 % Rattus norvegicus e em 1,09 % dos imóveis observou-se a ocorrência das duas
espécies. A área 2 acusou índice de infestação de 33 %, com 14 % de Rattus norvegicus, 10 %
Rattus rattus , 2 % Mus musculus, 5 % mais de duas espécies e em 2 % dos imóveis não foi
possível identificar a espécie de roedor ocorrente.
É possível concluir que Rattus rattus tem distribuição homogênea, ocorrendo tanto em
áreas de bom padrão socioeconômico como em áreas deficitárias, habita preferencialmente o
interior das edificações. Rattus norvegicos ocorre mais intensamente em áreas de padrão
socioeconômico inferior, tendo os terrenos baldios e beira de córregos o seu principal habitat.
Mus musculus revelou-se espécie de difícil detecção.
O programa de controle de roedores na área 1-A foi eficaz, em resposta ao processo de
informação ao munícipe sobre manejo ambiental e legislação sanitária, houve a redução de
55,6% nos fatores favoráveis a instalação e proliferação de roedores, o que possibilitou a
redução de 98, 36 % no índice de infestação mediante a aplicação de raticida na área interna e
externa aos imóveis, houve um total de 4 aplicações em intervalos de 2 semanas.
A área 1-B com redução de 49,60 % nos fatores favoráveis à infestação mediante o
mesmo processo de informação sobre manejo ambiental e legislação sanitária, com aplicação
(sem repasse) de raticida apenas nos bueiros, possibilitou um recuo de 49,6 % no índice de
infestação. Nessa área, o recuo na infestação, sugere que a diminuição no índice de infestação
é proporcional à adoção de procedimentos de manejo ambiental.
A área 2 acusou um recuo de 75,75 % no índice de infestação após 4 tratamentos com
raticida em intervalos de 2 semanas. Não houve no período qualquer alteração em relação aos
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fatores ambientais propícios à infestação, isso torna evidente a ausência de resposta em
relação ao processo de orientação ao munícipe sobre manejo ambiental e legislação sanitária.
O gasto de raticida na área 1-A (total de 14,8 kg) e área 2 (total de 14,28 kg) foi
decrescente ao longo dos ciclos de tratamento. O consumo na área 1-A foi de 9,2 kg na
primeira aplicação e de 0,34 kg na quarta aplicação; na área 2 foi respectivamente 7,24 kg o
consumo na primeira aplicação e 1,34 kg na quarta aplicação.
O monitoramento do consumo para reaplicação foi adequado e possibilitou a utilização
de cargas de raticida compatível com o nível de infestação.
A rápida re-infestação verificada na área 2 após 2 meses do término do tratamento
com raticida (8 % para 12,7% de I I P), torna evidente a necessidade de tratamento continuado
com aplicações periódicas de raticida em áreas com carência de infra-estrutura e tratamento
inadequado do lixo. A manutenção (após 2 meses) de níveis baixos de infestação nas áreas 1A (2,41 %) e 1-B (8,70 %) revelam a boa assimilação e participação da comunidade local no
programa de controle de roedores.
Para que o município de São Paulo tenha um programa de controle de roedores capaz
de alcançar resultados satisfatórios, é possível sugerir:
• Campanhas de informação sobre as espécies de roedores ocorrentes no município
enfatizando os procedimentos de controle e legislação sanitária;
• Adoção de manejo ambiental em áreas públicas e particulares com vistas a impedir a
proliferação de roedores;
• Adoção de procedimentos antiratização nas construções e obras civis;
• Em áreas infestadas, tratamento químico com repasses em intervalos máximos de 2
semanas mediante o monitoramento do consumo de raticida;
• Melhoria na infra-estrutura, coleta e disposição de lixo em áreas carentes.
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Anexo A – I I P por subprefeitura e distribuição dos casos de leptospirose

Fonte:Coordenação de Vigilância em Saúde (julho de 2006).
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Anexo B - Especificações gerais de raticidas anticoagulantes crônicos

Especificações gerais de raticidas anticoagulantes crônicos
Raticida
Formulações disponíveis

Derivado

Dose letal (mg/kg)

Porcentagem do ingrediente ativo
(%).

warfarina
(cumafeno)

cumacloro cumatetralil clorofacinona difenacoum brodifacoum bromadiolone flocoumafen difethialone

isca/pó

pó

isca/pó

isca

isca

isca/bloco

isca/bloco

isca/bloco

isca/bloco

cumarina

cumarina

cumarina

indandiona

cumarina

cumarina

cumarina

cumarina

cumarica

187

186

16,5

20,5

1,8

0,26

1,125

0,25 a 0,56

0,51

0,05/1

1

0,05 / 0,75

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,0025

Fonte : Manual de controle de roedores (FUNASA, 2002).

1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

3º

4º

5º

1º

2º

3º

4º

5º
CICLO-QUADRA 256-DA 95(VP)

PISO LOCAL

CÓRREGO
VIELA (4M DE
CADA LADO DO (TRECHO DE
IMOVEL)
10M)
TIPO

PÓ

GRANULADO

BLOCO

PÓ

GRANULADO

IMOVEL

BLOCO

PÓ

ANEXO C - ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL E CONTROLE POPULACIONAL DE ROEDORES
AÇÃO
CARACTERISTICAS DO LOCAL
EDUCATI
SINAIS DE ROEDORES
VA

GRANULADO

CORREGO

BLOCO

TRILHAS

RELATO

Nº RATO MORTO

Nº RATO VIVO

VIELA

Nº TOCAS

FEZES

TRILHAS

RELATO

Nº RATO MORTO

IMOVEL

Nº RATO VIVO

Nº TOCAS

FEZES

TRILHAS

RELATO

Nº RATO MORTO

Nº RATO VIVO

Nº TOCAS

FEZES

ORIENTAÇÃO (TEMPO-MINUTOS)

PANFLETOS

ENTULHO

MATO

LIXO

DISTANCIA DO IMOVEL (METROS)

BURACOS, BUEIROS E CANOS ABERTOS

ENTULHO

LIXO

TERRA

IMOVEL

CIMENTO

Nº FRESTAS

PISO MADEIRA

PISO CIMENTO

PISO TERRA

RESTOS COMIDA

LIXO

Nº MORADORES

MADEIRA

TERRA

ALVENARIA
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RATICIDA UTILIZADO
(QUANTIDADE)

VIELA CORREGO
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Anexo D - Medidas de Controle de Roedores em Áreas Urbanas

Medidas de Controle de Roedores em Áreas Urbanas
Referência
Construção

Condições encontradas

Ações necessárias

Indicação

Subsolo e sótão.

Porões e áreas (utilizadas para depósito e outras Vedar aberturas que propiciam entrada de ratos. Eliminar Anti e desratização
finalidades) favoráveis a esconderijos.
os possíveis esconderijos.

Pisos e paredes.

Não compactado; com material escavado; com vãos, Reconstruir com materiais maciço.
rachaduras, buracos, paredes duplas, remendos, etc.

Teto.

Sem forro, com coberturas. Com forro em material não Reformar. Proteger contra a entrada de roedores. Telar as Anti e desratização.
maciço, com vãos ou buracos.
aberturas de ventilação

Portas.

Com vãos, aberturas e outras danificações.

Colocar chapa metálica para eliminar o vão entre a porta e Anti e desratização
a soleira. Vedar outras aberturas existentes.

Janelas.

Com vãos, aberturas e outras danificações.

Corrigir os defeitos existentes e telar as janelas, Anti e desratização
principalmente as dos depósitos de gêneros.

Anti e desratização.

Terrenos
Topografia.

Acidentes geográficos que favorecem a formação Inspecionar e corrigir, quando possível.
de abrigos para ratos.

Área verde.

Mato, jardins malcuidados, plantas que servem de Capinar, aparar os gramados e as plantas, podar os Anti e desratização
abrigos a ratos, arborização junto à construção.
galhos junto às construções e limpar a área
peridomicilar. Recolher os frutos caídos no solo.
Evitar uso abundante de plantas espinhosas em
projeto de paisagismo.

Depósito de
materiais diversos.

Materiais jogados ou acumulados no solo ou junto Removê-los oi mantê-los elevados e afastados de Anti-ratização.
a paredes, servindo de abrigos para ratos.
paredes e outros objetos.

Terreno baldio.

Exposição de entulho e lixo.

Removê-los e não vazá-los. Cercar o terreno.

Anti-ratização.

Anti e desratização. Obedecer as
normas existentes.
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Lixão.

Despejo de lixo bruto, a céu aberto.

Depositar o lixo em aterros sanitários.

Anti e desratização. Obedecer as
normas existentes.

Intalação de:
Esgotos

Lixo

Rede pública: coletores, tubulações, caixas, ralos e vasos Inspecionar e reparar a rede. Fixar telas metálicas de malha Anti e desratização. Obedecer as
danificados.
de 6mm nos ralos de acesso à rede.
normas existentes.
Rede particular; fossas e sumidouros abertos ou Inspecionar, esgotar, reparar ou substituir.
estourados.

Anti e desratização.

Lixeiras de prédio com portas danificadas ou abertas, e Reparar e/ou lacrar as lixeiras existentes.
não ajustadas, com pisos e paredes não compactadas e
impermeabilizadas sem limpeza; com ralos sem tampa.

Seguir código de Postura Municipal.
Introduzir normas visando eliminar os
tubos coletores de lixo nos prédios.

Acondicionamento e disposições impróprias.

Acondicionar em sacos plásticos ou recipientes metálicos Anti-ratização e desratização.
com tampas e suspensos. Dispor o lixo para coleta nos
horários e locais previstos pelo Serviço de Limpeza
Urbana. Recolher as sobras da coleta pública,
recondicionando-as conforme explicação.

Água

Hidrômetro danificado; instalação com vazamentos, Reparos e vedação.
caixas abertas.

Eletricidade e rede
telefônica.

Caixas, equipamentos e tubulações
danificadas. Fiação desprotegida.

Conservação do
prédio, das
instalações e do
terreno.

Materiais e instalações sujas, mofadas, em Periodicamente, efetuar revisão das instalações, remoção de Anti-ratização.
decomposição, defeituosos, quebradas ou desativadas.
objetos deteriorados, limpeza, reparo e pintura.

Gêneros
Alimentícios.

abertas

Anti-ratização e desratização.

ou Inspecionar e repara. Vedar as entradas das forrações com Anti-ratização. Desratização.
telas metálicas de 6 mm e removível se possível.
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Inspecionar as mercadorias antes de armazená-las e Anti e desratização.
vistoria-las quinzenalmente nos depósitos. Empilhar as
mercadorias sobre estrados a uma altura mínima de 45 cm
do solo, afastados das paredes. Manter as pilhas separadas
umas das outras. Proteger os pés dos estrados com mateiras
metálicas. Remover os alimentos espalhados; dar destino
adequado aos resíduos; planejar o armazenamento e a
exposição das mercadorias. Acondicionar os alimentos em
recipientes resistentes. Agilizar a remoção das mercadorias
danificadas.

Armazenamento,
local de exposição e
local de triagem.

Caixas de mercadorias com ninhos de ratos. Ausência de
inspeção permanente das mercadorias. Mercadorias
empilhadas no chão. Vazamento de embalagens de
alimentos. Disposição das mercadorias nas prateleiras,
facilitando o acesso de ratos. Presença de resíduos de
alimentos no piso e nas instalações. Permanência
prolongada de mercadorias perecíveis nas prateleiras,
estrados, depósitos e instalações de frios. Alimentos de
consumo sem cocção, mal ou não protegidos.

Áreas de
manipulação e
consumo (copa,
cozinha e refeitório).

Presença de restos de alimentos nas áreas de Remover totalmente os resíduos sólidos e evitar que Desratização. Anti-ratização. Aplicar
manipulação e consumo.
penetrem nas tubulações. Efetuar limpeza diária (varredura, as normas exigentes.
lavagem e desinfecção). Utilizar lixeiras adequadas com
tampas.

Feiras livres e
mercados
municipais.

Restos de alimentos, resíduos diversos, lixo.

Limpeza geral e permanente das áreas e instalações. Desratização.
Utilizar recipientes para lixo individual (em cada banca, exigentes.
barraca, box) e coletivo (contêiner).

Ambulantes.

Restos de alimentos e embalagens usadas.

Conduzir recipientes para lixo, neles recolhendo os restos Aplicar as normas exigentes.
ou depositando-os nos recipientes coletivos.

Criação de animais
ou aves.

Ração, sobras de alimentos, fezes, palhas e outros Remoção das sobras de ração e alimento, fezes e objetos Desratização. Anti-ratização.
objetos acumulados.
acumulados. Proteger as gaiolas para evitar o
transbordamento de ração. Armazenar as rações em
tambores com tampas ou em caixas sobre estrados
afastados do chão.

Aplicar as normas

Coleções d`água.
Córregos, riachos e
canais.

Restos de alimento, resíduos diversos, lixo e mato.

Corte de mato e limpeza dos leitos e taludes; canalização Desratização. Anti-ratização. Solicitar
dos cursos d`água, se possível. Desinfecção das águas de aos órgãos competentes, as medidas
inundação.
necessárias.

Lagoas, mangues e
outras coleções de
água parada.

Restos de alimento, resíduos diversos, lixo e mato.

Corte de mato, limpeza, aterro ou drenagem.

Fonte Manual de Controle de Roedores (FUNASA, 2002

Desratização. Anti-ratização. Solicitar
aos órgãos competentes, as medidas
necessárias.
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Anexo E - Distribuição dos imóveis por quadras conforme uso.
Distribuição dos imóveis por quadras conforme uso.
Quadras
Imóveis

235

236

237

238

239

240

255

256

257

258

259

260

261

262

270

271

total

Residencial
Empresarial
(escritórios
salões)

49

25

28

87

71

*7

12

32

**1

33

33

28

24

27

28

44

529

5

5

1

2

2

3

1

1

5

2

2

1

1

6

1

3

1

3

1

5

1

/

Comercio
Comercio de
alimento
Industrias ou
Oficinas
Garagens / pos
tos de gasolina/
concessionárias
Construção ou
reforma

2

2

1

1

Total

1

1

2

1

33

33

108

4

21

1

2

4

19

3

20

2

1

2

1

9

28

5
1

5

2

3

35

1

39

3

2

10

1

5

38

29

37

* Dos 7 imóveis 1 é composto por condomínio vertical com 3 torres de 18 andares; ** quadra ocupada por condomínio composto de 4
torres com 19 andares.

Fonte:Elaborado pelo autor

8

1

3

85

2

1

1

3

59

2

1

1

3

24

2

1

1

1

Igrejas
Terreno baldio
murado
Venda
ou aluguel
Imóveis
fechados
ou
abandonados

1

3

3

2

Escolas

3

30

55

619

