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COMISSÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

PORTARIA Nº 122/DIRPRE/SOPH/2016 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 

 

1. EVENTO: Campanha de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti  

2. Data/local: Dias 01 a 31 de dezembro de 2016, no Porto de Porto Velho e áreas adjacentes. 

3. Meio de transporte: Veículos operacionais da SOPH 

4. Histórico: 

SAÚDE PREVENTIVA: Combate ao mosquito Aedes aegypti 

As atividades relacionadas à saúde do trabalhador, tiveram em 2016 reforços com ações de 

combate ao mosquito Aedes aegypti. As ações tiveram início em fevereiro de 2016, mês 

considerado atípico para todos os órgãos públicos, além das atividades administrativas, governo, 

empresas públicas e privadas, atendendo ao sinal de alerta do governo federal, ocasionado pelo 

aumento de casos de microcefalia em crianças de algumas regiões do País, supostamente, de 

acordo com especialistas, causado pelo mosquito Aedes aegypti. Em Rondônia, o governo do 

Estado desencadeou campanha nos órgãos públicos com a finalidade de desenvolver ações 

destinadas ao controle do vetor e reduzir a incidência dessas doenças.  

O Porto de Porto Velho, não poderia ficar fora dessa ação contra o mosquito. Em 15 de fevereiro, 

a administração portuária nomeou por meio da Portaria nº028, Comissão para coordenar ações de 

combate ao mosquito Aedes aegypti, na área portuária e comunidades no entorno do Porto, por 

período indeterminado. 

A partir de então, houveram várias mobilizações dos colaboradores do Porto Público de Porto, 

onde foi traçado e executado o plano de ação.  O enfrentamento ao mosquito iniciou com um 

mutirão de limpeza no poligonal portuário e nas áreas públicas próximas aos bairros Balsa e Panair. 

Disponibilizamos informações à comunidade do entorno para evitar a proliferação do vetor Aedes 

aegypti, verificamos possíveis focos artificias do mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya 

e Zika vírus além de mobilizar e sensibilizar a comunidade sobre a importância desses cuidados. 



                                                                                                                                                         
Também no decorrer do ano foram realizadas aplicações de larvicida e fumacê em todas as 

instalações internas e áreas operacionais e não operacionais do Porto. 

A revisão das áreas do Porto na busca de focos do mosquito é realizada mensalmente. 

 

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Em 02 de dezembro de 2016, a presidência da SOPH, através da Portaria nº 122/DIRPRE, alterou 

os artigos 2º e 3º da Portaria nº 28/DIRPRE/SOPH, que dispõe sobre a composição da Comissão 

que coordena e executa as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.  

Na semana de 05 a 09 de dezembro de 2016, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Limpeza geral no prédio da administração e nas vias e pátios do Porto de Porto Velho pela 

Empresa Imunizadora Combate, empresa terceirizada que realiza serviços de limpezas no 

`porto. O trabalho foi acompanhado e registrado pela Comissão. 

 

 Mutirão Pente Fino: realizado pelos funcionários e colaboradores da SOPH, em toda 

extensão da área portuária. Consistiu na coleta de todos os tipos de resíduos sólidos 

descartados no ambiente de forma irregular; além de identificar os possíveis focos do 

mosquito; 

 

 Corte de vegetação (grama) na área da administração e limpeza dos pátios a serem 

arrendados; 

 

 Limpeza das caixas d’águas e, 

 

 Borrifação: Aplicação de larvicida e fumacê em todas as instalações internas e áreas 

operacionais e não operacionais do Porto. 

Na semana de 12 a 16 de dezembro de 2016, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Revisão das áreas do Porto na busca de focos do mosquito; 

 Foram borrifadas (aplicação de larvicida e fumacê) todas as instalações internas e externas 

do poligonal portuário. 

 

5. Conclusão:  

Apesar da intensa chuva nestas duas semanas, as ações de combate ao mosquito Aedes 

aegypti logrou êxito, sendo considerada satisfatórias, com destaque para as aplicações de larvicidas 

em toda a área portuária, o que não acontecia há anos e que foi resgatada este ano de 2016 graças 

a campanha; bem como foi realizada a atividade de diagnóstico de saúde dos servidores.  

  Vale lembrar que foi necessário adequar a programação inicial com alteração nos horários, 

para não prejudicar algumas ações, por consequência da chuva. 



                                                                                                                                                         
  Destacamos ainda de suma relevância, a mudança de atitude dos servidores que a partir das 

campanhas, estão mais atentos a busca de redução dos focos de proliferação do mosquito, tanto no 

ambiente de trabalho como nas suas residências; o que por si só, configura-se como resultado 

positivo de toda a campanha. 

  Para finalizar este relatório, anexamos relatório fotográfico de algumas ações. 

É o relatório, 

       Porto Velho/RO, 30 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Cristiane Alaíde Correa Lima                         Gilmar Ribeiro da Silva 

          Membro da Comissão                                      Membro da Comissão 

 

 

 

Maria Antônia do Nascimento                     Jorrey da Silva Costa 

    Membro da Comissão                                Membro da Comissão 

 

 

Anexo: 

Fotos de algumas ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 Relatório de imagens fumacê 05.12.2016 

  

  



                                                                                                                                                         

  

  



                                                                                                                                                         

  

   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

Relatório de fotos – mutirão contra mosquito Aedes aegypti 08.12.2016 

   

   

    



                                                                                                                                                         

   

   

   

  



                                                                                                                                                         
 

Relatório de fotos: Dedetização, desinsetização e desratização da Soph no dia 13/12/2016 

   

   



                                                                                                                                                         
 

 

 


