


REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA VISTORIAS 
NAS UNIDADES

• Grupo de Trabalho de Combate à Dengue
• Cenário Epidemiológico
• Controle do Vetor
• Procedimentos internos: 

- manutenção e obras
- coleta de resíduos
- armazenagem, recolhimento e destinação de bens

VISTORIA DE DENGUE (“DIA D”) – 18/03/2015



Portaria GR Nº 084, DE 23/10/2001.
Reitor: Hermano Tavares

Dispõe sobre medidas a serem adotadas para impedir criadouros do mosquito da 
Dengue.

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, considerando:
a incidência de casos de dengue na região de Campinas, no Estado de São Paulo e 

em locais de intercâmbio e atividades de pesquisa de alunos e docentes;
a ocorrência de casos da doença e a detecção do vetor nos campi da Unicamp;
a proximidade da estação de chuvas, quando a proliferação de vetores aumenta, 

determina:

Artigo 1º – Fica proibida a existência de recipientes, plantas ou 
quaisquer objetos que possam se tornar criadouros dos vetores 
da Dengue tanto no ambiente interno quanto externo das 
unidades dos campi;

Artigo 2º- Ficam designados como responsáveis pelo controle da 
eliminação e criadouros nas unidades os seus respectivos 
diretores-coordenadores;

Artigo 3º – Ficam desde já designados para o trabalho de rastreamento dos 
ambientes interno e externo das unidades os servidores pertencentes à 
Cipa, Seesmet, Cecom e Prefeitura do Campus que, para tanto, deverão 
receber treinamento adequado;

Artigo 4º – A criação da Comissão Permanente de Controle da Dengue na 
Unicamp, composta por: Coordenador do Cecom, Prefeito do Campus, um 
docente do IB e um docente da FCM ligados ao assunto.

Artigo 5º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
(PUBLICADA NO DOE, DE 31/10/2001)

PORTARIA GR 084



GRUPO DE TRABALHO DE COMBATE À DENGUE



EDUCAÇÃO EM SAÚDE
• Promoção de eventos e campanhas institucionais, realização de exposições e 
palestras. Exemplo: “Ciências e Artes nas Férias”.

• Utilização de canais de comunicação como lista do divulga, da DAC, do SAE,  
portal da Unicamp,  RTV Unicamp, sites do Cecom / PRG / SAE, informes no 
CONSU, etc; distribuição de folders, produção e instalação de Banners e Faixas em 
locais de grande circulação de pessoas.

• Capacitação, acompanhamento e suporte aos diferentes segmentos da 
Comunidade Universitária, para atuar como multiplicadores na prevenção e controle 
da Dengue no campus como exemplo:



4. funcionários das empresas terceirizadas que atuam em obras e manutenção no 
campus, através da “Oficina de Integração” realizada s 2x por semana;

5. alunos do programa “Bolsa Trabalho” (SAE) para formação de equipes de Vigilância 
Entomológica”, que atuam em todo campus e áreas limítrofes.

- Orientação para realização de vistorias por engenheiros da CPO em todas as obras em 
execução ou paralisadas. 

• Capacitação de: 
1. cipeiros /UNICAMP e FUNCAMP para vistoria nos ambientes internos e 
externos às unidades, em caráter permanente;

2. funcionários da manutenção da Unicamp para atuar na prevenção e eliminação de 
criadouros no campus na rotina diária da equipe;

3. alunos da moradia para formação do GT Moradia ;

- Organização e ministração de  alestras para atualização de 
informações entre os profissionais de saúde que atuam 
diretamente na assistência.

- Orientar e assessorar gestores quanto a responsabilidade de 
eliminação de possíveis criadouros.

- Acompanhamento das ações nas unidades através de 
informes por e-mail, recebimento das planilhas, reuniões com 
ATU/ATDs, etc.



Programa de vigilância entomológica

• Educação Ambiental – notificação aos diretores das unidades do campus com a 
apresentação das Portarias da reitoria que foram publicadas para apoiar o 
programa de prevenção da dengue.

• Vistoria de locais com potencial de risco para o desenvolvimento de larvas do 
mosquito (espelho d’água do ciclo básico, obra do Teatro do Instituto de 
Artes,etc).

• Vigilância Entomológica: controle do vetor – armadilhas espalhadas pelo
campus para coleta e identificação de larvas, realizada por alunos – bolsistas
trabalho.



Integração com a Prefeitura Municipal de 
Campinas – Visa Norte

• Reuniões do GT Dengue Unicamp com técnicos da Visa Norte, para análise e 
proposição de estratégias na prevenção, controle de surtos na Unicamp, 
Moradia Estudantil, entorno do campus e Distrito de Barão Geraldo.

• Participação em eventos de Atualização sobre a Doença, Situação 
Epidemiológica e Assistência Médica aos doentes.

• Organização de eventos internos e externos à Unicamp: Trote da Cidadania, 
Semana do Meio Ambiente, Programa Saúde nas Unidades/CECOM,  “Barão 
Sem Dengue”.



O que é a dengue?

Dengue é uma doença infecciosa causada 
por um arbovírus (existem quatro tipos 

diferentes de vírus do dengue: DEN-1, DEN-
2, DEN-3 e DEN-4), que ocorre 

principalmente em áreas tropicais e 
subtropicais do mundo, inclusive no Brasil. 



Sintomas da dengue



Tratamento

• O tratamento da dengue requer bastante 
repouso e a ingestão de muito líquido, como 
água, sucos naturais ou chá. 

• No tratamento, também são usados 
medicamentos anti-térmicos que devem 
recomendados por um médico.



Como evitar a dengue

• O único modo possível de evitar a 
transmissão da dengue é a eliminação do 
mosquito transmissor.

• A melhor forma de se evitar a dengue é 
combater os focos de acúmulo de água, locais 
propícios para a criação do mosquito 
transmissor da doença.











Dengue no CECOM/UNICAMP

Série Histórica
Casos Notificados Casos Confirmados 

2007 94 24

2008 22 1

2009 9 ***

2010 39 19

2011 50 26

2012 21 2

2013 55 22

2014 615 552 (66 sorol/486 clin epid)

2015 124 (até 10/03) 21

Fonte: Núcleo de Vigilância Epidemiológica  CECOM. Atualizado em 10/03/2015.

 Casos na Moradia Estudantil 2014: 166
 Casos na Moradia Estudantil 2015: 0



AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À DENGUE  
DEVISA – Departamento de Vigilância em Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Campinas

Atitudes e práticas de prevenção não só estarão contribuindo para que não
ocorra transmissão de dengue, mas proporcionarão melhor qualidade de vida
para todos. Nos meses que antecedem o verão as ações devem ser
intensificadas.

Pratos sob vasos de plantas ou de flores :

•Eliminar os pratos é a forma ideal de não propiciar o criadouro; ou
•Utilizar pratos justapostos: sem espaço entre vaso e o prato; ou
•Eliminar a água acumulada nos pratos depois de regar as plantas
garantindo a escovação da parede interna dos pratos e das paredes
externas dos vasos; ou
•Adicionar areia grossa até a borda dos pratos.



Vasos de plantas ou de flores na água:

•Colocar a planta em vaso com terra.
•Em caso de flores na água, trocar a água duas vezes por semana, garantindo
a escovação da parede interna dos vasos.

Bromélia :

•Substituir por outro tipo de planta que não acumule água é a forma ideal de não
propiciar o criadouro.
•Enquanto essa providência não for adotada, regar com mangueira sob
pressão, duas vezes por semana.

Ralo de esgoto sifonado sem uso diário:

•Nas áreas internas, utilizar ralo com tampa “abre-fecha” na posição
“fechada”.
•Nas áreas externas, telar ou tampar com algum objeto.
•Em ambos os casos, adicionar desinfetante semanalmente: 1/3 de copo de água
sanitária, ou sabão em pó ou detergente.



Pneus:

•Retirar do imóvel entregando-os em pontos de coleta de pneus do
Departamento de Limpeza Urbana é a forma ideal de eliminar o criadouro; ou
•Guardar secos em local coberto.
•Abrir orifícios com pelo menos 1cm de diâmetro, em 6 pontos equidistantes,
mantendo-os na posição vertical.
OBS: Quando utilizados para balanço, é suficiente um único orifício no seu nível
mais baixo.

Caixa d água:

•Manter sempre tampada ou telada é a forma ideal de eliminar o criadouro.
•Realizar limpeza periódica de acordo com as orientações da SANASA.



Calhas:

•Manter sempre limpas, desentupidas e sem pontos de acúmulo de água.
•Manter nivelamento adequado.

Lajes:

•Manter sempre limpas, com os pontos de saída de água desentupidos, e
sem depressões que permitam acúmulo de água. Atenção para a limpeza
periódica principalmente após poda de árvores.

Bandejas de alguns modelos de geladeira e de aparelhos de ar condicionado:

•Escovar a bandeja da geladeira 2 vezes por semana.
•Verificar o gabinete inferior traseiro de alguns modelos que acumulam água em
seus receptáculos. Neste caso deve ser escovado 2 vezes por semana.
•Colocar mangueira ou furar a bandeja do aparelho de ar condicionado.



Piscina:

•Efetuar o tratamento adequado observando a correta dosagem de cloro. 

Piscina infantil:

•Em períodos de uso: escovar e trocar a água, pelo menos semanalmente. 
•Em períodos sem uso: escovar, desmontar e guardar em local coberto. 

Plástico ou lona para cobrir equipamentos, peças e outros materiais:

•Cortar o excesso de modo a permitir que o plástico ou a  lona  fique  rente  aos 
materiais cobertos, evitando sobras no solo/piso. 
•Sempre que houver pontos de acúmulo de água, retirar o plástico ou lona e 
refazer a cobertura. 



Móveis, peças, equipamentos, e outros materiais inservíveis:

•Não deixar exposto ao ar livre, nem com acúmulo de água.
•Se for cobri-los provisoriamente, adotar os procedimentos acima.
•Ao enviar para outro Departamento ou Setor, organizar a transferência
com o local de destino.



Fernanda Pereira Pascotte
Prefeitura Universitária

Divisão de Meio Ambiente – Diretoria de Limpeza Urbana

Armazenamento de resíduos recicláveis 
nas Unidades



• Papel

• Papelão

• Plástico

• Vidro

• Lâmpadas fluorescentes

• Cartuchos e toners

• Pilhas e baterias

• Óleo lubrificante e hidráulico (ponto de 
recebimento)

• Óleo vegetal (ponto de recebimento)

Não oriundos de móveis ou equipamentos:

• Madeira (caixas, caixotes, cabos de vassoura,
pallets, engradados, pedaços de madeira)

• Sucata metálica (latas, baldes, tambores,
pedaços de chaparia, canos, canaletas, perfis,
cavacos, entre outros)



A disponibilização para coleta dos 
resíduos recicláveis deverá ocorrer 

em local de fácil acesso à equipe de 
coleta, protegido de intempéries 

cuja limpeza e manutenção deverá 
ocorrer sob responsabilidade da 

Unidade/Órgão.

O armazenamento dos resíduos 
recicláveis para a coleta poderá ser 
feito em abrigo de alvenaria ou em 

recipientes plásticos móveis 
(contêineres).





Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Diretoria Geral de Administração – DGA

Divisão de Registros e Controles Contábeis

Serviço de Controle Patrimonial

Seção de Controle de Bens Disponíveis

Localização:

Administrativo e Depósito de bens disponibilizados:

Rua Josué de Castro, s/n° - ao lado da Gráfica da Unicamp



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Seção de Controle de Bens Disponíveis

Histórico:

 Criação em 2004, com a centralização das atividades de 
recolhimento, armazenagem, disponibilização e destinação final 
de bens patrimoniais ociosos e/ou inservíveis.

Necessidades:

 Liberação de espaço físico nas unidades;

 Adequação à exigências ambientais e legais;

 Dificuldades enfrentadas pelas unidades na formalização de 
processos de alienação.



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração
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Evolução dos trabalhos (em quantidade)



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

2010 2011 2012 2013 2014

77 74 73 69 76

14
11 9 14

9

5
7 11 8 8

4 8 7 9 7

Reaproveitados na Unicamp Descartados (compensados e espumas)
Doados (Instituições Públicas) Alienados por venda

20.635 17.510 15.323 17.708 17.004

Destinação dos Bens Recolhidos (%)



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Procedimento para o Recolhimento de Bens

Etapa 01 – Unidade:

 Autuação de processo por exercício;

 Solicitação via Sistema de Patrimônio (conforme 
demanda);

 Assinatura da Direção;

 Encaminhamento à DGA/Bens Disponíveis.



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Procedimento para o Recolhimento de Bens

Etapa 02 – Seção de Controle de Bens Disponíveis:

 Conferência do processo/documentação;

 Agendamento do recolhimento junto da unidade 
(formalizado via e-mail);

 Execução do recolhimento dos bens solicitados na data e 
horário agendados;

 Entrada do material no Depósito (registro no Sistema de 
Patrimônio);



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Procedimento para o Recolhimento de Bens

Observações importantes:

 Em caso de bens submetidos a agentes contaminantes 
(radiológico, químico ou biológico), junto da Solicitação 
deverá ser providenciado Laudo/Parecer Técnico de 
Descontaminação.

 Na ocasião do recolhimento, é imprescindível o 
acompanhamento dos trabalhos por servidor da unidade;

 Os bens devem estar concentrados em local de fácil acesso 
e trânsito;



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Orientações Gerais

1) Recolhimentos periódicos (evitar acúmulo de materiais);

2) Evitar depósitos setoriais ou containers para a guarda de 
bens inservíveis;

3) Na expectativa de grande demanda (reformas, troca de 
mobiliários), programar o recolhimento com antecedência.

4) Diante da necessidade de bens (sobretudo 
mobiliários), consultar a disponibilidade do material junto à 
DGA/Bens Disponíveis.

(Listagem na Página da DGA) 

http://www.dga.unicamp.br/referencias/relacao-bens-moveis-permanentes-condicao-uso


Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Lembre-se:

Além de antieconômico, o bem ocioso ou inservível 
armazenado em condições inadequadas pode 

comprometer a higiene e a salubridade do ambiente 
de trabalho e da comunidade, servindo, muitas 

vezes, como foco de insetos, roedores e mosquitos 
transmissores de doenças como a Dengue.



Diretoria Geral da Administração
Vice Reitoria Executiva de Administração

Apelo:

Discuta os problemas de acúmulo de bens ociosos ou 
inservíveis com o Serviço de Patrimônio de sua 

unidade e procure envolver as instâncias superiores.

A DGA/Controle Patrimonial se coloca à disposição 
para discutir propostas e estudar soluções junto às 

unidades.





•
SERVIÇOS EXECUTADOS PELA DIVISÃO DE 

MANUTENÇÃO/PREFEITURA

• - LIMPEZA DE CALHAS 
• - TROCA DE TELHAS
• - LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONDUTORES.
• - LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

OBS: ESTES SERVIÇOS SÃO ATENDIDOS CONFORME SOLICITAÇÕES PELO 
SISTEMA DE O.S DA DEMAN

• SUGESTÃO PARA AS UNIDADES:
- UTILIZAR O  RECURSO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
(PMP), FAZENDO CONTRATOS DE MANUTENÇÃO CONFORME AS REGRAS 
DA AEPLAN DESCRITA NO ANEXO II LETRAS: F, i, N e O







PLANILHA DE INSPEÇÃO E CONTROLE DE CRIADOUROS NA UNICAMP

UNIDADE: _________________________________________________

LOCAL: ___________________________________________________

RESPONSAVEL PELO LOCAL: ___________________________________________________

FONE: _______________ E-MAIL( RESPONSÁVEL) ____________________________________

TIPO DE TRIADOURO N° EXISTENTE CONTROLE REALIZADO OBSERVAÇAO
prato de vasos

vasos com planta aquática

material inservível

Pneus

Garrafas

caixa dágua

Calhas

Lajes

Ralo

canaletas

aquários

bebedouro de animais

Piscina

Lona

material de construção

containers

Bromélias

tambor,barril, latão

Entulhos

Outros (especifique)

INSPECIONADO POR: ___________________________________________ DATA: ___/___/___



ROTEIRO DE VISTORIA
• Organizar uma equipe de trabalho com os próprios funcionários da 

Unidade, cipeiros e manutenção (se houver)
• Vistoriar todas as dependências internas e externas
• Orientar os funcionários presentes no local de trabalho e eliminar os 

criadouros encontrados
• Usar s/n uma cópia da Portaria GR 84/2001
• Providenciar as adequações necessárias, ex. limpeza de 

calhas, encaminhamento dos resíduos, manutenção, etc.
• Preencher a planilha ( sugestão de modelo no site do CECOM/ slide 

42), arquivar na Unidade para acompanhamento das ações e enviar 
uma cópia ao email do Cecom: css@cecom.unicamp.br

• Organizar cronograma para vistorias periódicas ( no máximo a cada 15 
dias)



CONTATOS
• CECOM

- RAMAL: 19001
- E-mail: css@cecom.unicamp.br

• DMA – DIRETORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (Fernanda Pereira Pascotte )
- Ramal: 17010/17020
- E-mail: masecret@unicamp.br/ ferdma@unicamp.br  

• DGA 
Controle Patrimonial
- Ramal: 14468, 14466 e 14465;
- E-mail: patrimônio@dga.unicamp.br
Controle de Bens Disponíveis 
- Ramal: 14470 e 15082;
- E-mail: disponíveis@dga.unicamp.br

• Prefeitura do Campus – Manutenção
- Ramal: 18083 
- E-mail: geraldof@unicamp.br
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