
ATIVIDADE DE 

NEBULIZAÇÃO 

COM NEBULIZADOR PORTÁTIL 



Nebulização com Nebulizador Portátil 

 É a aplicação de inseticida por nebulização 

no interior e no exterior dos imóveis 

situados em áreas onde esteja acontecendo 

 transmissão dos vírus causadores de doenças 

para sua interrupção. 

Conceito 



 Eliminar mosquitos adultos 

no interior e no exterior dos imóveis, 

para interromper a transmissão 

dos vírus causadores de doenças 

Nebulização com Nebulizador Portátil 

Objetivo 



A aspersão da calda promove a formação de milhares de gotas minúsculas, mas de tamanhos variados. 



Nebulização com Nebulizador Portátil 

 Delimitar a área ou áreas a serem trabalhadas com base nos dados 

epidemiológicos de cada caso (Local(is) Provável(is) de Infecção (LPI) e Data de 

Início dos Primeiros Sintomas (IS)); 

*Obrigatoriamente deve coincidir com a(s) área(s) onde foi realizado o Controle 

de Criadouros. 

 Trabalhar todos os imóveis da área definida, inclusive Terrenos Baldios, PEs e 

IEs; 

 Somente aqueles imóveis que apresentarem restrições como pessoas 

acamadas que não puderem ser removidas, hospitais, farmácias, varejões e outros 

não deverão receber a aplicação, mediante análise técnica; 

Metodologia 



 Abordar a pessoa que atendeu, explicando, com clareza, o motivo do trabalho 

e quais as medidas a serem tomadas antes, durante e após a aplicação;  

 Preparar o imóvel, juntamente com essa pessoa, para receber a aplicação do 

inseticida, realizando o rescaldo (revisão do controle de criadouros) e auxiliar na 

abertura de portas e janelas; 

  Nebulizar o imóvel do fundo para frente, parando 5 segundos à frente de 

portas, ou janelas ou vitrôs de cada cômodo, realizando movimentos circulares com o 

bico aplicador; 

 Registrar o trabalho no Boletim de Vigilância e Controle (atividade 7). 

Nebulização com Nebulizador Portátil 

 Metodologia 



Observações: 

•Imóveis assobradados e prédios de apartamentos: para atingir os cômodos do primeiro pavimento, o 

jato deverá ser dirigido para as janelas e vitraux por 15 segundos; 

•Cômodos pequenos: o tempo de aplicação deverá ser reduzido para 3 segundos; 

•Escolas: deverão ser nebulizadas fora do horário de aulas. 

Nebulização com Nebulizador Portátil 

Metodologia 



Medidas voltadas à segurança da aplicação 

•Guardar em local fechado ou cobrir alimentos e utensílios de cozinha; 

 

•Guardar em local fechado ou cobrir o alimento de animais domésticos e orientar a 

troca da água após a aplicação; 

 

•Cobrir aquários e viveiros, desviando o jato da direção onde estejam; 

MEDIDAS A SEREM TOMADAS PARA A PREPARAÇÃO DO IMÓVEL 



•Remover todos os ocupantes e animais domésticos (cães, gatos, pássaros, etc.) do 

imóvel antes da aplicação, orientando a retornarem somente após, pelo menos, 15 

minutos do término da aplicação. 

Medidas voltadas à segurança da aplicação 

MEDIDAS A SEREM TOMADAS PARA A PREPARAÇÃO DO IMÓVEL 



MEDIDAS A SEREM TOMADAS PARA A PREPARAÇÃO DO IMÓVEL 

Medidas voltadas à eficácia da aplicação 

•Abrir, totalmente, portas, janelas e vitrôs; 

 

•Abrir, totalmente, cortinas e persianas de janelas e vitrôs; 

 

•Levantar colchas de camas e toalhas de mesas; 

 

•Abrir, totalmente, cortinas ou portas de box de banheiros. 



Medidas voltadas à segurança e eficácia da aplicação 

•Remover as roupas do varal antes da aplicação, mesmo que molhadas. 

MEDIDAS A SEREM TOMADAS PARA A PREPARAÇÃO DO IMÓVEL 



Outra Casa 

Quarto 

Sala 

Quarto 

Banheiro 

Cozinha 

Varanda 

Calçada 

EXEMPLO DE CAMINHAMENTO DE APLICAÇÃO NO IMÓVEL 

vitraux porta 

vitraux 

porta 



PONTOS FUNDAMENTAIS 

 A atividade de Nebulização com nebulizador portátil não deve ser 

realizada além de 7 dias da conclusão do Controle de Criadouros. 

 Se a confirmação tardia de um caso ou a indisponibilidade de 

recursos para a execução da nebulização promoverem este atraso, a 

atividade de Controle de Criadouros deverá ser novamente realizada. 



 A boa qualidade do trabalho de nebulização depende: 

•do adequado preparo do imóvel; 

•da correta regulagem do nebulizador; 

•do cumprimento da técnica de aplicação; 

•da execução da atividade nos locais corretos e em tempo oportuno. 

  Qualquer falha em um destes requisitos colocará em risco o 

sucesso da aplicação. 

PONTOS FUNDAMENTAIS 



PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA 

EPIs necessários para a aplicação de inseticidas por nebulização: 

  Vestimenta de proteção com tratamento hidrorrepelente (calça e blusa mangas longas); 

 Máscara facial (com filtro para vapores orgânicos - P2); 

  Máscara semi-facial (com filtro para vapores orgânicos – P2); 

  Protetor auricular (plug ou concha); 

  Luvas impermeáveis (nitrílicas); 

  Botina de segurança. 



 Cuidados Gerais 

 Não comer, beber ou fumar, após ter manipulado ou aplicado inseticidas sem antes ter lavado as 

mãos, antebraços e rosto com sabão ou detergente. 

 Não carregar alimentos, balas, chicletes ou cigarros no bolso. 

  Nunca tomar bebida alcoólica. 

 Nunca tocar a pele com as mãos ou luvas contaminadas por inseticida. 

 Não permitir que animais domésticos e pessoas não envolvidas no trabalho permaneçam nos 

locais de preparo e aplicação dos inseticidas. 

 Não pegar no celular com as mãos ou luvas contaminadas por inseticida. 

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA 



  Manter os EPIs limpos e devidamente guardados, quando não estiverem em 

uso.  

 Substituir os filtros quando estiverem saturados (percepção do odor do 

inseticida quando se respirar com a máscara). 

 Ficar atento ao prazo de validade dos filtros. 

Cuidados Gerais 

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA 



 Verificar a adequação das condições dos equipamentos; 

 Calibrar e testar os equipamentos, para verificar vazão e vazamentos; 

 Nunca utilizar a boca para desentupir válvulas e bicos. 

Nebulizador 

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA 
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