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REVIVE - Rede de Vigilância de Vetores 

As doenças transmitidas por artrópodes hematófagos já constituíram graves problemas de saúde pública na Europa e 

são hoje consideradas um novo risco para a saúde global. Doenças como a malária, dengue e febre-amarela foram 

erradicadas da Europa em meados do século XX continuando, no entanto, em determinadas regiões, a estarem 

presentes as espécies de vetores responsáveis pela transmissão dos agentes patogénicos (1). 

A maior parte dos agentes de doença transmitidos por vetores exibem um padrão sazonal distinto, o que evidencia a 

co-relação dos parâmetros climáticos na epidemiologia das doenças transmitidas: fatores climáticos como a 

temperatura, precipitação, humidade e a velocidade e direção do vento influenciam fortemente a ecologia, 

desenvolvimento, comportamento e sobrevivência dos vetores e hospedeiros, e consequentemente a dinâmica da 

transmissão da doença (1). 

Para determinar o risco emergente de doenças transmitidas por vetores é indispensável desenvolver procedimentos 

para a vigilância entolológica que permitam de uma forma sistemática (1): 

 Identificar a densidade e distribuição das populações de artrópodes hematófagos; 

 Identificar áreas geográficas de risco de agentes por vetores; 

 Monitorizar a efetividade e eficácia de controlo desenvolvidas. 

Neste contexto, a criação do REVIVE deveu-se, sobretudo, à necessidade de instalar capacidades para melhorar o 

conhecimento sobre as espécies presentes no país, (a sua distribuição e abundância, o seu papel como vetor de agentes 

de doença) detetar atempadamente introduções de espécies invasoras com importância em saúde pública, com a 

colaboração das instituições do Ministério da Saúde. Os seus objetivos gerais, aplicados aos vetores são (1) (3): 

 Vigiar a atividade de artrópodes hematófagos; 

 Caracterizar as espécies e a sua ocorrência sazonal em locais previamente selecionados; 

 Identificar agentes patogénicos importantes em saúde pública transmitidos por estes vetores; 

 Emitir avisos para a adequação das medidas de controlo, em função da densidade dos vetores, do nível ou 

de infeção ou introdução de espécies exóticas.  

A Unidade de Saúde Pública Porto Oriental iniciou o programa no ano de 2015 com o objetivo de localmente, vigiar a 

atividade de artrópodes hematófagos e identificar agentes infeciosos procedendo á colheita de mosquitos (adultos e 

imaturos) e de carraças. 

Nos quadros 1 a 3 podem-se verificar os resultados obtidos nas colheitas efetuadas durante o ano de 2015, por mês de 

captura e, as espécies com mais abundância na área de intervenção do ACES Porto Oriental. 

Quadro 1: Colheita de adultos, mosquitos capturados e sucesso de captura por mês no ano de 2015 

USP Porto 

Oriental 

Mai Jun Jul Ago Set Out Total 

C n SC C n SC C n SC C n SC C n SC C n SC C n SC 

7 0 0 7 0 0 6 2 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 29 2 0 

C – Colheitas; n – número de espécimes; SC – Sucesso de captura 

Fonte: Relatório REVIVE 2015 – Culicídeos_Norte (2) 
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Quadro 2: Colheita de imaturos e mosquitos capturados e sucesso de captura por mês no ano de 2015 

 Mai Jun Jul Ago Set Out Total 

USP 

Porto 

Oriental 

C n C n C n C n C n C n C n 

7 2 5 45 9 57 3 130 5 131 4 23 33 388 

              C – Colheitas; n – número de espécimes 

            Fonte: Relatório REVIVE 2015 – Culicídeos_Norte (2) 

 

Quadro 3: Espécie identificadas e número de espécies por estádio, 2015 

 An. maculipennis Cs. longiareolata Cx.pipiens Total 

Adulto  

Mai     

Jun     

Jul   2 2 

Ago     

Set     

Out     

Total   2 2 

Imaturo  

Mai   2 2 

Jun   45 45 

Jul  37 20 57 

Ago  125 5 130 

Set 1 130  131 

Out  10 13 23 

Total 1 302 85 388 

                                    Fonte: Relatório REVIVE 2015 – Culicídeos_Norte (2) 
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O relatório REVIVE 2015 – Culicídeos_Norte revela que, de um modo geral, as espécies mais comuns e/ou distribuídas 

na região Norte são Anopheeles moculipennis, Culiseta longiareolata, Culex hortensis e Culex pipiens (6). 

Na área geográfica da USP Porto Oriental, as espécies mais abundantes são: Culiseta longiareolata (mosquito zoofílico 

e não é conhecido por transmitir agentes patogénicos ao homem); Culex pipiens (está envolvido na circulação de vários 

arbovírus na natureza, incluindo o vírus West Nile) e Anopheeles moculipennis (também um importante vector de 

arbovírus, como o vírus West Nile já isolado em Portugal a partir desta espécie). 

Como nota de interesse faz-se breve descrição das espécies identificadas na nossa área geográfica no final do texto. 

 

Da amostragem não foram identificadas espécies exóticas/invasoras: todas as espécies identificadas fazem parte da 

fauna de culicídeos de Portugal. 

Relativamente à captura de carraças (ixodideos) foram efetuadas as seguintes colheitas: 
 

 

Quadro 4: Colheitas de ixodideos e sucesso de captura, ano de 2015 

USP Porto Oriental 

Total 

C n SC 

13 48 4 

                                                    C – boletins; n – número de carraças; SC – Sucesso de captura 

                                               Fonte: Relatório REVIVE 2015 – Ixodideos_Norte (6) 

 

Quadro 5: Espécies de ixodideos identificados por mês no ano de 2015 

Mês 

Espécie 

Ih Rs Total 

Mar  2 2 

Mai  23 23 

Jun  12 12 

Jul  9 9 

Set 1 1 2 

Total 1 47 48 

                                   Ih – Ixodes hexogonus; Rs – Rhipicephalus sanguineus 

                           Fonte: Relatório REVIVE 2015 – Ixodideos_Norte (6) 
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Quadro 6: Espécies identificadas e origem da amostra no ano 2015 

Origem da 

Amostra 

Espécie 

Ih Rs Boletim 

Canis familiaris 0 45 10 

Felis catus 1 0 1 

Ovis Áries 0 2 1 

Vegetação 0 0 1 

Total 1 47 13 

                                              Ih – Ixodes hexogonus; Rs – Rhipicephalus sanguineus 

                                         Fonte: Relatório REVIVE 2015 – Ixodideos_Norte (6) 

 

Quadro 7: Espécies de ixodídeos por habitat 

Origem da 

Amostra 

Espécie 

Ih Rs Boletim 

Canil 0 2 1 

Canil 0 7 1 

Clínica Veterinária 1 1 2 

Pastagem 0 16 3 

Quintal 0 0 1 

Via Pública 0 0 1 

Em branco  21 4 

Total 1 47 13 

                                          Ih – Ixodes hexogonus; Rs – Rhipicephalus sanguineus 

                                  Fonte: Relatório REVIVE 2015 – Ixodideos_Norte (6) 
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De 14 pools testadas foram analisados 13 espécies de Rhipicephalus sanguineus obtendo-se uma pool positiva para 

Rickettsia com agente infeccioso Rickettsia massiliae (o agente detetado com maior frequência nos ixodídeos da Região 

Norte e nos meses mais quentes, em que o seu vetor R. sanguineus está mais activo). 

Como nota de interesse faz-se breve descrição da espécie identificada na nossa área geográfica no final do texto. 

O que interessa realçar neste projeto (REVIVE) é a identificação da fauna e espécies com importância na saúde da 

população. Na área geográfica do ACES foram identificadas as espécies mais abundantes, comuns à Região Norte, 

importantes vetores de vários arbovírus como o vírus West Nile no caso dos culicídeos e da febre escaro-nodular no 

caso da carraça, relevantes para a saúde pública. 

O projeto REVIVE tem contribuído deste modo para um conhecimento sistemático da fauna de culicídeos e de 

ixodideos de Portugal, e do seu potencial papel de vetor, constituindo uma componente dos programas de vigilância 

epidemiológica indispensável à avaliação do risco de transmissão de doenças potencialmente graves, de forma a 

mitigar o seu impacto em saúde pública (4). 

 

MATERIAIS USADOS NA CAPTURA DOS ARTRÓPODES HEMATÓFAGOS 

Fig. 1 – Aspirador de captura de culicídeos adultos 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Pinças de captura dos ixodídeos (carraça) 
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Fig. 3. Termo-Higrometro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 5 e 6 – Caço captura de culicídeos imaturos 
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Figs. 7 e 8 – OVITRAPS – “Criadouro de culicídeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 – Toalhas para captura de ixodídeos 
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Quadro 9: Locais selecionados para a recolha de artrópodes hematófagos 

Locais 

Culicídeos  

Imaturos Adultos IxodÍdeos 

Parque da Oriental X X X 

Jardim Pr. Marqês X X  

Jardim Parque do 

Covelo 
X X  

Jardim Arca D´Água X X  

Pastagem Nau Vitória   X 

Presa de Contumil X X  

Jardins das Águas do 

Porto 
X X  

Clínica Veterinária   X 

Canil municipal   X 

Jardins do Parque de 

S. Roque 
X X  

Cemitério Municipal X X  

Cooperativa Arrimo   X 

Área envolvente ao 

Rio Tinto (Granja) 
X X  

Jardim ACES Porto 

Oriental – Sede 
X X  

Jardim Ordem dos 

Médicos 
X X  

Margens do Rio 

Douro – junto à 

Marina do Freixo 

X X X 

Horto Municipal  X X  
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Breve descrição das espécies identificadas na nossa área geográfica 

 

Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata Macquart, 1838  

Distribuição ampla e descontínua, incluindo a região Paleártica Central e Sul e a região Afrotropical e Oriental.  

Apresenta diapausa em larva nas regiões temperadas e em fêmea nas regiões frias. Os adultos estão presentes durante 

todo o ano, com máxima densidade na Primavera e Verão.  

Os criadouros das larvas são muito variados - contentores abandonados, arrozais, canais de irrigação, tanques de rega 

etc. - mas normalmente são águas estagnadas ricas em matéria orgânica. Os criadouros podem ser temporários ou 

permanentes, à sombra ou expostos à radiação solar, de água doce ou salobra e de água límpida ou poluída.  

As fêmeas picam mais frequentemente aves, ocorrendo, raramente, refeições de sangue em humanos. Ocasionalmente 

podem entrar em casas e estábulos. É um mosquito zoofílico e não é conhecido por transmitir agentes patogénicos ao 

homem.  

 
Culex (Culex) pipiens Linnaeus, 1758  

Espécie nominal do complexo pipiens, Paleártica, encontrando-se também na sub-região africana e na América.  

Este é um dos mosquitos mais comuns em Portugal, estando abundantemente distribuído em todas as regiões. É 

abundante durante o Verão e Outono.  

As larvas desenvolvem-se em águas muito poluídas ou muito ricas em matéria orgânica.  

As fêmeas hibernam em celeiros, estábulos ou em caves naturais. As fêmeas picam todos os vertebrados de sangue 

quente.  

Cx. pipiens está envolvido na circulação de vários arbovírus na natureza, incluindo o vírus West Nile. 

 

Anopheles (Anopheles) maculipennis s.l. Meigen, 1818  

Os membros do complexo maculipennis são indistinguíveis morfologicamente, só podendo ser correctamente 

identificados através da morfologia do ovo ou por estudos genéticos.  

As larvas desenvolvem-se em criadouros de águas calmas, limpas e expostas ao sol, podendo ser ligeiramente salobras 

como, por exemplo, pântanos costeiros, canais de irrigação e arrozais. Podem entrar em casas e estábulos, onde são 

frequentemente encontrados em repouso.  

Anopheles atroparvus, membro do complexo maculipennis, é uma espécie Paleártica ocidental da sub-região 

Mediterrânica e está distribuída em Portugal Continental, tendo sido o principal vector da malária antes da erradicação 

da doença no país. É também um importante vector de arbovírus, como o vírus West Nile já isolado em Portugal a 

partir desta espécie. 

 

Género Rhipicephalus  

Os ixodídeos deste género são os mais frequentes e também os que existem em maior número no nosso país. 

Englobam uma espécie principal, Rhipicephalus sanguineus conhecida como a comum carraça do cão. Esta espécie 

parasita uma lista interminável de hospedeiros, tanto domésticos como silváticos. É o vector de Rickettsia conorii, 



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 

agosto 2016 

agente etiológico da febre escaro-nodular também denominada por febre da carraça. Em Portugal estão reconhecidas 

quatro espécies em que a diferenciação entre elas não é tarefa fácil, sendo por isso considerado um dos géneros mais 

difíceis na diferenciação dos seus elementos juntamente com o género Hyalomma. Das restantes espécies R. bursa 

parasita preferencialmente ovinos, R. pusillus coelhos e cães e R. (Boophilus) annulatus bovinos. Com excepção de R. 

bursa (espécie de dois hospedeiros) e R. annulatus (espécie de 1 hospedeiro) as restantes são carraças de três 

hospedeiros. Morfologicamente os machos possuem escudos adanais, a base do capítulo é hexagonal, possuem olhos e 

festões no escudo dorsal que também apresenta pontuações que variam em tamanho e número de espécie para 

espécie.  

Associam-se a locais secos mas também podem aparecer nas margens de ribeiros e em bosques e chaparrais. R. 

sanguineus está cada vez mais activa durante todo o ano, no entanto apresenta uma maior actividade no período da 

Primavera e Verão. Esta espécie desenvolve-se preferencialmente em zonas secas e quentes; estando também 

associada a sua ocorrência em paredes de casas, em frestas e fendas, sobretudo se existirem cães por perto. R. pusillus 

está activo durante grande parte do ano e só aparece essencialmente em zonas secas. R. bursa estão activos durante o 

fim da Primavera e princípio do Verão (6) 

 

Siglas: 

 

INSA Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

DGS – Direcção-Geral da Saúde 

ARS – Administrações Regionais de Saúde 

IASAÚDE IP-RAM – Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM 

DRS Açores – Direcção Regional da Saúde dos Açores 

CEVDI – centro de Estudos de Vetores e Doenças Infecciosas Dr. Francisco Cambornauc 
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