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Campanha Municipal de Sensibilização e Prevenção Contra Doenças Transmitidas por Mosquitos  

Tipo de Atividade Onde? 
Município do Tarrafal 

Quando? 
Mês de Agosto 

2016 

Quem? 
Instituições e Sociedade 

Civil 

Materiais Necessários Objetivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campanhas de: 

 Limpezas; 

 Sensibilização 
(IEC); 

 Aplicação de 
Abates e 
Pulverização 

 Fiscalização 

Covão Sanches e Ponta Gato 01 - Segunda-feira  
 
1. CMT: 

 Serviço de Ambiente e 
Saneamento; 

 Fiscalização Municipal; 

 Proteção Civil e Bombeiros 
Municipal. 

 Delegações Municipais 
 

1. Delegacia de Saúde: 

 Equipa de IEC 
Antivectorial; 

 Equipa Abate e 
pulverização; 
 

2. MDR 
3. MED 
4. Cruz Vermelha 
5. Associações 

Comunitárias 
6. Associação, Clubes, 

Grupos e Movimentos 
Sociais, Culturais, 
Desportivas e 
Religiosas; 

 

Logística: 

 Viatura de Transporte 
de Pessoal; 

 Água; Leite 
Campanhas de Limpezas: 

 Luvas, Mascaras 
Ancinhos, Enxadas, 
Maxim, Serras, Sacos 
de lixos, Carrinhos. 

 Viatura de Recolha de 
Lixos 

 
Campanhas de 
Sensibilização e 
Fiscalização: 

 Panfletos e 
Desdobráveis; 

 Viaturas e 
Transporte de 
Pessoal 

Campanhas de Abates e 
Pulverização: 

 Atomizador 

 Químicos  

 Viatura de 
Transporte de 
pessoal e 
equipamentos; 

 Envolvência das comunidades 
e munícipes de uma forma 
geral com uma participação 
activa no domínio de 
saneamento, higiene e saúde 
pública; 

 Eliminação de focos de lixos 
nos pardieiros, ribeiras, 
encostas, linhas de águas; 

 Eliminação de focos de 
mosquitos em fossas abertas, 
construções inacabadas, 

reservatórios abertos, Lixeira 
Municipal, Estação de 
Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR), Pocilgas, 
Currais rústicos, Pneus 
Velhos (que muitas vezes 
são utilizados na limitação 
de terrenos agrícolas e 
currais); 

 Sensibilizar a população 
sobre as boas práticas de 
saneamento, higiene e saúde 
pública, bem como as 
doenças provenientes das 
picadas de mosquitos.  

Sarado e Ponta Lagoa 02 - Terça-feira 

Ribeira de Monte Bode 03 - Quarta-feira 

Colhe Bicho e Figueira Sintxo 04 - Quinta-feira 

Cutelo e Cascais 05 - Sexta-feira 

Achada Tenda e Achada Porto 07 - Domingo 

Avaliação e Balanço 08 - Segunda-feira 

Achada Baixo 09 - Terça-feira 

Ponta de Atum 10 - Quarta-feira 

Cabeça Carreira  11 - Quinta-feira 

Monte Mosca 12 - Sexta-feira 

Biscainho e Achada Biscainhos 14 - Domingo 

Avaliação e Balanço 15 - Segunda-feira 

Centro da Cidade 16 - Terça-feira 

Ribeira de Perdigoto 17 - Quarta-feira 

Ribeira de Além de Achada 18 - Quinta-feira 

Achada Tomás  19 - Sexta-feira 

Colonato e Milho Branco 21 - Domingo 

Avaliação e Balanço 22 - Segunda-feira 

Ribeira da Prata e Cuba 23 - Terça-feira 

Ribeira Grande de Chão Bom 24 - Quarta-feira 

Colhe Bicho e Chã de Capela 25 - Quinta-feira 

Lém Mendes e Teto 26 - Sexta-feira 

Trás-os-Montes e Ponta Furna  28 - Domingo 

Avaliação e Balanço 29 - Segunda-feira 

Achada Moirão e Ganchemba 30 - Terça-feira 

Achada Longueira e Riba Cutelo 31 - Quarta-feira 

 



 

Aedes aegypti 

Aedes (Stegomyia) aegypti (aēdēs do grego αηδής: 

"odioso" e ægypti do latim, significando "do Egipto") é 

a nomenclatura taxonómica para o mosquito que é 

popularmente conhecido como mosquito-da-dengue 

ou pernilongo-rajado, uma espécie de mosquito da 

família Culicidae proveniente da África, atualmente 

distribuído por quase todo o mundo, especialmente em 

regiões tropicais e subtropicais, sendo dependente da 

concentração humana no local para se estabelecer. 

O mosquito está bem adaptado a zonas urbanas, mais 

precisamente ao domicílio humano, onde consegue 

reproduzir-se e pôr os seus ovos em pequenas 

quantidades de água limpa e parada, isto é, pobres em 

matéria orgânica em decomposição e sais (que 

confeririam características ácidas à água), que 

preferivelmente estejam sombreados e no peri 

domicílio. 

Atualmente, foi descoberto que a fêmea não se 

reproduz somente em água limpa e parada, pelo 

contrário. O mosquito pode se reproduzir em águas 

com altos níveis de poluição, como o esgoto por 

exemplo. A fêmea observa vários fatores 

influenciáveis ao crescimento das larvas, como a 

temperatura, luminosidade e resquícios de matéria 

orgânica. As larvas do aedes são sensíveis à luz, o que 

faz com que se desenvolvam bem em águas turvas. 

As fêmeas, para realizar a hematofagia, podem 

percorrer até 2 500 metros. É considerado vector de 

doenças graves, como dengue, febre-amarela, febre 

zica e chikungunya. O controlo das suas populações é 

considerado assunto da saúde pública. 
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Cidade do Tarrafal, 29 de Julho de 2016 
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