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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 16 a 27 de janeiro de 2017, no Porto de Porto Velho e áreas adjacentes. 

3. Meio de transporte: Veículos operacionais da SOPH 

4. Histórico: 

Ações de Combate ao mosquito Aedes aegypti no mês de janeiro de 2017. 

 

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, por meio da Comissão, que 

coordena e executa as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, criada pela Portaria nº 

122/DIRPRE, vem realizando, desde 2016, ações de combate e prevenção ao mosquito Aedes 

aegypti. Para o mês de janeiro a comissão preparou uma programação que envolve mobilização 

através de ações internas executadas por meio de palestras, atividades para conscientização de 

servidores, distribuição de materiais educativos e ações externas como visitas as comunidades 

adjacentes ao Porto.   

16/01/2017 

O enfrentamento ao mosquito este ano ganhou uma aliada de peso. A Hermasa Navegação da 

Amazônia S/A, arrendatária de área portuária no Porto de Porto Velho, está engajada juntamente 

com a SOPH para desenvolver ações de combate ao Aedes aegypti.  

A primeira ação realizada pela empresa foi uma palestra sobre as doenças Dengue, Zika Vírus, 

Chikungunya e Microcefalia, tendo como público alvo os empregados e demais colaboradores da 

empresa, objetivando sensibilizar e esclarecer os funcionários, sobre os riscos das doenças e 

transtornos causados pelo mosquito, além de formar multiplicadores para que as informações 

sejam repassadas da melhor forma possível para famílias e comunidades.  

 

17/01/2017 

 A empresa em parceria com a SOPH realizou no dia 17 de janeiro uma blitz educativa no sinal da 

Av. Imigrantes com Av. Farqhuar, nas proximidades das instalações portuárias, onde trabalhadores 

tanto da Hermasa, quanto do Porto de Porto Velho, distribuíram panfletos educativos e sacolas de 

câmbio aos pedestres e motoristas que passagem no local. 



                                                                                                                                                         
18/01/2017,  

Neste dia, a atuação conjunta resultou em um mutirão de limpeza no poligonal portuário para 

detectar possíveis focos do mosquito. A vistoria foi minuciosa visto que o mês de janeiro foi de 

chuvas intensas na região, facilitando o acumulo de água e consequentemente o foco de criadouros. 

A ação foi altamente positiva visto que pouca sujeira foi encontrada no local, resultado da ação 

anterior, realizada em dezembro. 

19/01/2017 

A programação para o dia 19/01/2017 ficou a cargo da Hermasa com a realização de dedetização/ 

fumaça por empresa terceirizada especializada na aplicação do produto para tratamento de 

possíveis criadouros. No mesmo dia a equipe se deslocou para o município de Candeias do Jamari, 

distante à 25 Km de Porto Velho, onde concentram-se a maioria das carretas, para a entrega de 

material informativo aos caminhoneiros, visando conscientizá-los da importância dos cuidados 

que devemos ter para eliminar ou reduzir a doença. 

20/01/2017 

Os colaboradores da SOPH e Hermasa fizeram um reforço as orientações educativas de combate 

ao vetor, durante visita aos domicílios e comércios localizados no entorno do Porto de Porto Velho. 

Além de orientações sobre os cuidados que devem ser tomados em relação ao acondicionamento 

dos lixos; limpeza da vasilha que fica abaixo dos vasos de plantas, que não podem ter água parada; 

limpeza dos terrenos e das caixas d’águas, e outros lugares que houver condições propícias para o 

mosquito se reproduzir, como água parada; foram entregues também aos moradores, folder 

educativos com informações sobre o mosquito e os cuidados necessários para reverter o quadro. 

19-20-23/01/2017 

A administração portuária, zelando pelo bem-estar dos empregados públicos e usuários do Porto 

de Porto Velho, intensificou a limpeza das áreas do entorno da administração, com a retirada do 

mato que no período chuvoso cresce rápido, evitando assim, o descarte de lixo nesses locais. O 

trabalho é realizado pela empresa terceirizada Combate Imunizadora, responsável pela limpeza em 

todo o poligonal portuário. Essa ação, faz parte da programação da comissão de combate ao 

mosquito, e será repetida mensalmente para evitar que qualquer material descartado no mato 

impeça a circulação da água. 

27/01/2017 -  

Para finalizar a programação do mês de fevereiro, a comissão viabilizou junto a empresa Combate 

Imunizadora, terceirizada do serviço de limpeza da SOPH, a dedetização, desinsetização e 



                                                                                                                                                         
desratização nas dependências interna do prédio da administração e anexos, e aplicação de fumacê 

em toda área externa do poligonal portuário. 

5. Conclusão:  

As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti embora repetitivas, são necessárias. A 

responsabilidade vai muito além dos órgãos públicos, ela é de todos. A conscientização da 

população e a tomada de medidas são fundamentais para obtermos resultados. Com as campanhas 

veiculadas na mídia pelo governo, a população já está ciente da doença, porém, é necessário ficar 

sempre em alerta e consciente que a mudança de atitude e o engajamento de todos na busca de 

reduzir os focos e proliferação do mosquito é imprescindível. 

O dia a dia das atividades é cansativo, exigindo um esforço maior de todos, mas não podemos tirar 

do calendário de ações, por se tratar de algo que exige constante vigilância, pelo seu grau de 

importância de saúde pública, como também da necessidade de estar em constante mobilização. 

Entendemos que todas as ações estão surtindo efeito positivo, pois não houve até agora nenhum 

registro de funcionários ou usuário do porto acometido de doenças causadas pelo mosquito. 

Nesse sentido, as ações terão continuidade no mês de fevereiro, onde pretendemos sensibilizar os 

demais operadores portuários instalados dentro do Porto de Porto Velho, a exemplo da empresa 

Hermasa que “arregaçou as mangas” e junto com a SOPH, desenvolveu um trabalho primordial 

neste mês de janeiro.  

As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti estão registradas em fotos, conforme relatório 

fotográfico abaixo e matéria jornalística publicada em alguns sites, conforme link abaixo. 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/01/152383/ 

É o relatório, 

  

       Porto Velho/RO, 31 de janeiro de 2017. 

 

 

Cristiane Alaíde Correa Lima                         Gilmar Ribeiro da Silva 

Membro da Comissão                                      Membro da Comissão 
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Membro da Comissão                                Membro da Comissão 

 

http://www.rondonia.ro.gov.br/2017/01/152383/


                                                                                                                                                         
17.01.2017 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

 

 

18.01.2017 

 

 



                                                                                                                                                         

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

 

19.01.2017 

 

 

 



                                                                                                                                                         
20.01.2017 

 

 

 



                                                                                                                                                         

 

 

 


