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Feira de Santana utiliza câmeras de segurança de alta
definição no combate ao Aedes aegypti
Já foram identificados 17 pontos de foco
O município baiano de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, tem utilizado 185
câmeras de videomonitoramento da fabricante sueca Axis Communications para identificar
possíveis focos do mosquito Aedes aegypti em locais de difícil acesso. A iniciativa está sendo
conduzida pela Secretaria Municipal de Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos
Humanos (Seprev).
As câmeras digitais de alta definição, com visão de 360 graus e dedicadas ao monitoramento de
áreas com alto fluxo de pessoas, estão sendo utilizadas para realizar a varredura em locais
abertos, quintais, telhados e lajes. Através delas, são observadas as condições de piscinas e
tanques, além de vasilhames e lixo, alertando quando há necessidade de manutenção ou mesmo
de fechamento das tampas.
As câmeras fazem parte do projeto de segurança urbana de Feira de Santana, composto por mais
de 200 câmeras acessadas pela Guarda Municipal e pelas polícias Civil e Militar, dentro de uma
central com um videowall, geridas pelo software da Digifort, parceira da Axis.
O uso do sistema em prol da saúde pública completou duas semanas. Nesse período, segundo o
secretário da Seprev, Mauro Moraes, foram identificados 17 pontos de foco do mosquito Aedes
aegypti, tanto em prédios quanto ao ar livre, a exemplo de veículos abandonados ao longo da
BR-116 Norte e imediações do bairro Parque Ipê. As imagens são enviadas para a Secretaria
Municipal de Saúde, que encaminha profissionais aos locais para fiscalização e notificação.
O Brasil registra a maior epidemia de dengue de sua história. O ano de 2015 teve o maior número
de casos prováveis, com 1.649.008 registros. Neste momento de força-tarefa nacional, a
tecnologia passa a ser aliada à saúde pública.
Sobre a Axis Communications
A Axis Communications oferece soluções avançadas de segurança para criar um mundo mais inteligente e seguro.
Como líder do mercado de vídeo em rede, a Axis impulsiona a indústria através do lançamento de produtos de rede
inovadores baseados numa plataforma de tecnologia aberta.
A Axis tem relações de longo prazo com seus parceiros em todo o mundo para compartilhar conhecimento se
desenvolver novos mercados. A Axis possui mais de 2100 funcionários dedicados em mais de 40 países e opera
através de uma rede global de mais de 80 mil parceiros. Fundada em 1984, a Axis é uma empresa de TI com base na
Suécia e listada na NASDAQ Stockholm como AXIS.
Contato:
Rodrigo Guedes
Axis Communications
rodrigo.guedes@axis.com

Axis Communications Ltda. Rua Mario Amaral 172 13º Andar, Conjunto 131 Sao Paulo
Phone: +55 11 3050 6600 Fax: www.axis.com

+55 11 3050-6626
+55 11 991542265

Axis Communications Ltda. Rua Mario Amaral 172 13º Andar, Conjunto 131 Sao Paulo
Phone: +55 11 3050 6600 Fax: www.axis.com

