
Mosquito
do zika no
norte e sul
de Portugal

Mosquito tigre asiático
detetado em Penafiel
e dezenas de espécimes
apanhados no Algarve.
Vigilância foi reforçada

Em 2017, mais de 50 mosquitos
Aedes albopictus, capazes de
transmitir zika e dengue (se
infetados), foram apanhados
num condomínio em Albufeira,
e meia dúzia em Penafiel numa
empresa de recauchutagem de

pneus. Plano Nacional de Pre-
venção e Controlo subiu o nível
de alerta do país de verde para
amarelo. P26
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Um estudante de doutoramento da
Faculdade de Ciências de Lisboa terá
encontrado 58 espécimes do Aedes
albopictus ou o mosquito tigre asiá-
tico num condomínio em Albufeira
no verão do ano passado. A situação
não é confirmada pela Direção-Geral
da Saúde (DGS) nem pelo Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA), mas um artigo, que
segundo o primeiro autor, Eduar-
do Marabuto, deverá ser publicado
dentro de poucas semanas na revista
internacional "Zootaxa", relata em
pormenor a situação, reivindicando a
primeira identificação de exemplares
deste inseto invasor em Portugal.

A DGS, confrontada pelo Expres-
so, diz apenas que "terá havido uma
provável captura numa localidade de

Vilamoura, em contexto académico

por investigadores da Faculdade de
Ciências (Biologia) da Universidade
de Lisboa, ainda por confirmar". No

que parece ser uma disputa científi-
ca pela primazia do achado, a única
versão oficial é que mosquitos Aedes

albopictus — que, se infetados, po-
dem transmitir doenças como a den-

gue, zika ou chikungunya — foram
identificados pela primeira vez em
Portugal numa empresa de recau-
chutagem no concelho de Penafiel,
em setembro de 2017, no âmbito do

Programa Nacional de Vigilância de
Vetores (REVIVE).

Depois de recolhidos seis mos-
quitos em duas armadilhas, o INSA,
"de acordo com o previsto no Plano
Nacional de Prevenção e Controlo
de Doenças Transmitidas por Veto-
res", decidiu subir o nível de alerta
do país de verde para amarelo. A

instituição explica que os espécimes
encontrados no concelho de Penafiel
representam uma população "apa-
rentemente reduzida, ainda não
estabelecida" e, mais importante,
"não estavam infetados por nenhum
vírus passível de ser transmitido a
seres humanos". Mesmo assim, as

autoridades de saúde da região norte
criaram um plano de ação, com o ob-

jetivo de prevenir o estabelecimento
e a disseminação do mosquito. E a vi-

gilância do REVIVE foi intensificada.

A deteção do tigre asiático fez
também com que fosse coordenada
uma investigação entomológica, am-
biental e epidemiológica e, adianta a
DGS, desencadeados mecanismos de

resposta local, com ações de infor-
mação aos habitantes da zona onde
os mosquitos foram encontrados.
Um folheto informativo foi distri-
buído junto com o recibo da água
em três freguesias de Paredes e três
de Penafiel. E aos trabalhadores da

empresa foram dadas indicações,
por exemplo, para que, ao saírem das

instalações de automóvel, fechassem
as janelas, já que esta é uma das prin-
cipais formas de transportar o inseto.

O Instituto de Higiene e Medici-
na Tropical (IHMT) também está a
acompanhar a situação e enviou uma
equipa ao norte do país para procu-
rar larvas e está a tentar estabelecer
em laboratório uma população de
albopictus para estudar a resistência
destes mosquitos aos inseticidas. Te-
resa Novo, entomologista do IHMT,
alerta que "aquele local tem tudo o

que o mosquito precisa para se man-
ter", mas recorda que não foram en-



contrados espécimes infetados. Já a
bioquímica Teresa Nazaré, também
do instituto e que estudou a reação
da população da Madeira ao surto
de dengue ocorrido em 2012, subli-

nha a necessidade de se realizarem
ações de informação para prevenir
a chegada do verão, altura em que
os mosquitos estarão mais ativos.
Sobretudo num momento em que se

pensa avançar com a ligação por/er-
ry-boat entre o Funchal e Portimão,
duas zonas especialmente críticas no

que toca a mosquitos invasores.
Para ajudar na vigilância, o IHMT

criou o Mosquito Web, ferramenta
na internet que permite a qualquer
pessoa identificar a presença destes
insetos. A novidade é que já não é

necessário capturar um espécime
e colocá-lo no correio para Lisboa.
Desde o final de 2017 é possível foto-
grafar o mosquito com um telemóvel
e enviar a imagem por via eletrónica.

O albopictus vem da Ásia e é con-
siderado um mosquito de jardim,
pela preferência que tem pelas áreas
cobertas por vegetação nos arredo-
res das habitações. As fêmeas ali-
mentam-se de sangue humano ou
de pequenos mamíferos. Aguenta
temperaturas próximas dos zero
graus e os ovos podem resistir por

longos períodos sem água, voltando
a eclodir assim que encontram calor
e humidade suficientes, revelando
enorme capacidade de adaptação.
A primeira vez que foi registado na
Europa foi em 1979, na Albânia, em
1985 chegou ao Texas e desde então
alargou a sua presença a 32 estados
norte-americanos. No Brasil, o pri-
meiro registo aconteceu em 1986,
tendo chegado à África nos anos 90.
Na Europa, a Itália é o país mais afe-
tado. Entrou em Espanha em 2004
por Barcelona, mas já está na An-
daluzia.

Embora as autoridades no conti-
nente estejam atentas à presença do

albopictus, o mosquito mais temido é

o seu "primo" Aedes aegypti, que já se

estabeleceu na Madeira. Ainda mais
eficaz na transmissão de várias doen-

ças, como a febre amarela, dengue,
zika e chikungunya, é mais pequeno,
voa baixo e por isso pica principal-
mente os pés e as pernas das pessoas
e é identificado principalmente pe-
las riscas brancas em forma de lira
que tem no abdómen, enquanto o

albopictus se diferencia sobretudo
pela presença de uma única linha no
centro do tórax.

Na Madeira, segundo o IHMT, os
cinco potenciais criadouros de larvas

mais frequentes de Aedes aegypti
estão dentro ou à volta das casas. O
maior perigo são os pratos dos vasos
de plantas (52,7%), seguido pelos ra-
los exteriores (35,7%) e pela acumu-
lação de água nos desníveis do solo

(23,3%)- As jarras de flores (21,7%) e

os pratos de água dos animais de esti-

mação (18,8%) completam o leque de
locais a vigiar com atenção.

Durante três anos, o instituto rea-
lizou um estudo junto dos madei-
renses em que, numa primeira fase,
constatou mitos relacionados com
os mosquitos e, numa segunda fase,

procurou esclarecer a população.
Constatou-se que as pessoas estão

longe de perceber a importância da
sua intervenção no combate à proli-
feração dos insetos, assim como de
ter a correta perceção das principais
medidas de erradicação (ver info).

Esta pesquisa está a ser usada de
forma pedagógica por países como a
Guiné-Bissau ou a Guiana Francesa.
E a investigadora Teresa Nazaré afir-
ma que o mesmo poderia acontecer
em Portugal, antes do principal pe-
ríodo de atividade destes mosquitos,
entre maio e outubro, já que "uma
vez estabelecidos, é praticamente
impossível erradicá-los".
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NÚMEROS

1
mês é o tempo médio de vida
de um mosquito da espécie Aedes
albopictus. Os ovos demoram
entre sete a nove dias a eclodir

22

agentes patogénicos podem ser
transmitidos pelo mosquito tigre
asiático, considerada a espécie
com maior capacidade invasora

6
apenas seis espécimes de Aedes
albopictus, encontrados em duas
armadilhas no concelho de Penafiel,
bastaram para aumentar o nível de
alerta das autoridades de saúde


