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RESUMO 

 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 90, século XX, os 

percevejos, ou cimicídeos, com importância em Medicina humana, deixaram de ter 

relevância no que diz respeito às ectoparasitoses humanas a que dão origem, através das 

suas picadas. Estes insetos são estritamente hematófagos e os humanos são os seus 

hospedeiros preferenciais, quer em relação ao comportamento trófico, quer à 

disseminação passiva por bagagens/mobílias. A partir de 2000, verificou-se uma 

reemergência global, particularmente no que diz respeito à espécie Cimex lectularius, 

com todas as graves consequências, quer a nível de saúde pública, quer em termos 

económicos, uma vez que as desinfestações têm que ser efetuadas por empresas de 

controlo de pragas, devidamente habilitadas. 

Em países como os Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Brasil, China 

e outros, as infestações ocorrem em todos os locais em que possam pernoitar seres 

humanos, tais como hotéis, apartamentos, lares, transportes, hospitais, escolas e outros, o 

que tem levado à necessidade da realização de estudos epidemiológicos para se verificar 

o grau de infestação e atuar de forma célere e eficaz. 

Em Portugal, nenhum estudo sobre percevejos, com importância médica, tinha 

sido realizado e a Região Metropolitana de Lisboa (RML) é uma das regiões que mais 

mobilidade de pessoas apresenta, nomeadamente turistas, congressistas, estudantes, 

empresários, imigrantes, emigrantes e outros. 

Tendo em conta a possibilidade da ocorrência de infestações cimicídicas, em 

diferentes variedades de habitações humanas, com a colaboração da Empresa bio 2 health, 

efetuou-se um estudo, por conveniência, cujos objetivos foram identificar as espécies de 

percevejos com importância em Medicina humana, capturados em diferentes variedades 

de habitações, tais como “apartamento”, “hostel”, “hotel” e “lar”, em três concelhos 

(Lisboa, Oeiras e Cascais) e em 11 freguesias da RML, e determinar o grau de infestação 

dos quartos/salas observados.  

Em relação aos 45 quartos/salas prospetados e infestados, 35,55% (16/45) 

encontravam-se no grau 5 (grau máximo de infestação); 2,22% (1/45), no grau 4; 6,67% 

(3/45), no grau 3; 6,67% (3/45), no grau 2; 48,89% (22/45), no grau 1. Dos 16 quartos 

que se encontraram no grau máximo de infestação, 62,5% (10/16) pertenciam a variedade 

apartamento, 18,75% (3/16) à variedade hotel, 12,5% (2/16) à variedade lar, e 6,25% 

(1/16) à variedade hostel. As freguesias onde se observaram quartos/salas no grau 

máximo de infestação foram as seguintes: Lumiar, S. Vicente, Arroios, Alcântara, 

Misericórdia, e Cascais e Estoril. Todos os cimicídeos capturados foram identificados 

como pertencentes à espécie Cimex lectularius. 

Pelos resultados obtidos, conclui-se que: diferentes habitações, 

independentemente do grau socioeconómico e freguesias prospetadas, estavam infestadas 

por C. lectularius; estes insetos causaram picadas nos residentes/hóspedes e 

eventualmente podem ter sido disseminados para outros locais/regiões através das 

bagagens/mobílias; as habitações infestadas apresentavam graus de infestação de 1 a 5. É 

de referir que, após as prospeções, as habitações infestadas foram todas desinfestadas pela 

Empresa que apoiou este primeiro estudo cimicídico realizado em Portugal. 

 

Palavras-chave: Portugal, Região Metropolitana de Lisboa, Cimex lectularius, 

habitações humanas, grau de infestação
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ABSTRACT 

 After the end of World War II and the early 1990s, bedbugs or cimicids of 

human medicine importance, ceased to be relevant for the human ectoparasitoses they 

originate through their bites. These insects are strictly hematophagous and humans are 

their preferred hosts, both in terms of trophic behavior and passive spread in 

luggage/furniture. From 2000 onwards there has been a global reemergence, particularly 

regarding the species Cimex lectularius, with serious consequences both in public health 

and in economic terms, as disinfestations must be carried out by competent pest control 

companies. 

 In Countries such as the United States, Canada, France, United Kingdom, 

Brazil, China, and others, infestations occur wherever humans may stay, such as hotels, 

apartments, nursing homes, transports, hospitals, schools, and others. These have led to 

the need for epidemiological studies to verify the degree of infestation and to act quickly 

and effectively. 

 In Portugal, no study on bed bugs, with medical importance, had been carried 

out previously and Lisbon Metropolitan Region (LMR) is one of the regions with the 

greatest mobility of people, such as tourists, congress participants, students, 

businesspersons, immigrants, emigrants and others. 

 Taking into account the possibility of occurrence of bed bug infestations in 

different varieties of human dwellings, and with the collaboration of the pest control 

Company bio 2 health, a convenience study was conducted aiming to identify the species 

of bed bugs of medical importance, captured in different varieties of housing, namely 

"apartment", "hostel", "hotel" and " nursing homes ", in 3 municipalities (Lisbon, Oeiras 

and Cascais) and 11 parishes of LMR, and to determine the degree of infestation of the 

rooms/halls observed. 

 From the 45 prospected and infested rooms/halls, 35.55% (16/45) were in 

degree 5 (maximum degree of infestation); 2.22% (1/45) in degree 4; 6.67% (3/45) in 

degree 3; 6.67% (3/45) in degree 2; 48.89% (22/45) in degree 1. Of the 16 rooms/halls 

that were found to have the highest degree of infestation, 62.5% (10/16) belong to the 

apartment variety, 18.75% (3/16) to hotel variety, 12.5% (2/16) to the nursing home 

variety and 6.25% (1/16) to the hostel variety. The parishes with the highest degree of 

infestation were: Lumiar, S. Vicente, Arroios, Alcântara, Misericórdia, and Cascais and 

Estoril. All captured bed bugs were identified as belonging to the species Cimex 

lectularius. 

 Considering the results obtained, it can be concluded that: different dwellings, 

regardless of socioeconomic status and prospective parishes, were infested by C. 

lectularius. These insects caused bites on residents/guests and may eventually have been 

spread to other locations/regions in luggage/furniture. The infested dwellings presented 

infestation degrees from 1 to 5. It should be noted that infested dwellings were subjected 

to pest control by the Company that helped this first cimicidic study conducted in 

Portugal. 

 

 

Key-words: Portugal, Lisbon Metropolitan Region, Cimex lectularius, Human dwellings, 

Degree of Cimicidae infestation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1- POSIÇÃO SISTEMÁTICA DOS CIMICÍDEOS, OU PERCEVEJOS, COM IMPORTÂNCIA EM 

MEDICINA HUMANA 

Os cimicídeos, com importância médica, são insetos estritamente hematófagos, 

conhecidos vulgarmente, em português, por percevejos, em francês por punaises du lit, 

em alemão por beetwanze, em inglês por bed bugs, ou bedbugs, e em italiano por cimice 

(Kantor, 2016). 

Os referidos insetos pertencem ao Filo Arthropoda, Subfilo Mandibulata, Classe 

Insecta, Subclasse Pterygota, Superordem Exopterygota (Hemimetabola), Ordem 

Hemiptera, Subordem Heteroptera, Infraordem Cimicomorpha e Família Cimicidae 

(Delaunay & Bérenger, 2017). Verificam-se seis subfamílias, 23 géneros e mais de 100 

espécies. Existem alguns géneros com importância em Medicina humana, nomeadamente 

Cimex, Leptocimex e Haematosiphon. 

As espécies Cimex lectularius Linnaeus, 1758, Cimex hemipterus (Fabricius, 

1803), Cimex hirundinis, Leptocimex boueti (Brumpt, 1910) e Oeciacus vicarius podem 

picar o ser humano, ainda que as duas primeiras espécies do género Cimex sejam as mais 

importantes, as que estão mais ligadas aos humanos e as mais expandidas globalmente 

(Júnior et al., 2015) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de  https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bi

h=657#imgrc=zqeOnQIzOOd77M. Acedido a 10.5.2019 

 

Em estudos arqueológicos realizados em cavernas nos Estados Unidos da América 

do Norte (Paisley Caves), foram encontrados e identificados vários fósseis de cimicídeos, 

com quase 11.000 anos, pertencentes ao género Cimex. Segundo os Investigadores Adams 

& Jenkins (2017), estes foram os exemplares mais antigos, até à realização do estudo, 

identificados como pertencentes ao género Cimex e que, eventualmente, humanos 

Figura 1- Cimicídeo da espécie Cimex lectularius Linnaeus, 1758, adulto, face dorsal 

https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=zqeOnQIzOOd77M
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=zqeOnQIzOOd77M
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=zqeOnQIzOOd77M
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serviram como hospedeiros, uma vez que também, encontraram ossadas humanas nas 

referidas cavernas. 

Dada a intensa dispersão e importante reemergência atual destes ectoparasitas, 

alguns estudos sobre a análise filogenética têm sido realizados, o que poderá, 

eventualmente, alterar os conhecimentos que até à presente data não têm sido postos em 

causa.  

 

1.2- ASPETOS HISTÓRICOS SOBRE CIMICÍDEOS, E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS 

ESPÉCIES RELACIONADAS COM OS SERES HUMANOS E ANIMAIS 

Segundo vários investigadores, a relação inicial entre os seres humanos e os 

percevejos teve origem aquando da fixação dos humanos em cavernas, grutas e caves, e 

nestas existiam cimicídeos, ectoparasitas de aves mas principalmente de morcegos, que 

se adaptaram às condições humanas (Pinto et al., 2007) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Adaptado de  http://blog.corkyspest.com/?p=1070. Acedido a 21.5.2019) 

 

Nas grutas, já modificadas pelas pessoas das diferentes civilizações do Médio 

Oriente e Mediterrâneo, os percevejos já se encontravam adaptados às mesmas (Figura 

3A). 

Nos papiros do Antigo Egito, há cerca de 2.000 anos, os percevejos eram 

mencionados e estudos arqueológicos, encontraram fósseis destes insetos no referido país. 

Segundo Panagiotakopulu & Bucklan (1999), em Amarna, Egito, verificam-se evidências 

da associação dos seres humanos com Cimex, desde há pelo menos 3.500 anos. Também 

na Antiga Grécia, os percevejos eram conhecidos e a palavra grega, para os mesmos, era 

koris (400 anos antes de Cristo). Igualmente na Antiga Roma, os percevejos “faziam parte 

Figura 2- Início da adaptação dos cimicídeos de morcegos aos seres humanos, habitantes de grutas, 

cavernas e caves 

http://blog.corkyspest.com/?p=1070
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do dia-a-dia” dos seus habitantes (Figura 3 B, C e D). No Talmude, livro sagrado dos 

Judeus, e em escritos de um discípulo de Jesus Cristo, João, os percevejos são também 

referidos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Adaptado de 
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip3KPi3aziAhVvAWMBHQJjChAQ_AUIDigB&biw=1092&bih

=556&dpr=1.1#imgdii=vj4ebDfhdAviuM:&imgrc=5y1_dfL-cOobTM:; https://www.thrasherbedbugs.com/tag/history-of-bed-bugs/; 

https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPgeaK1qziAhUFXRoKHclnBd0Q_AUIDigB&biw=1092&bih=

556#imgrc=LPp3DKYW8YENYM: . Acedido a 21.5.2019) 

 

No que diz respeito à Europa, estes ectoparasitas, não permanentes, ligados aos 

seres humanos, dispersaram-se do Médio Oriente e Mediterrâneo para a Europa Central 

e já se encontravam nas habitações humanas, na Alemanha no século XI, em França no 

século XIII e na Inglaterra no século XVI (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de 
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyA

aueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-

cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4

l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-

uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-

i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJ

vqJSZdhwM:. Acedido a 21.5.2019) 
 

 

A B C D 

Fóssil de 

percevejo 

no Egipto 

Figura 3- Aspetos Históricos da ligação dos seres humanos aos percevejos, ao longo de várias 

civilizações: Médio Oriente (A), Antigo Egito (B), Antiga Grécia (C) e Antiga Roma (D) 

Figura 4- Dispersão dos cimicídeos, do Médio Oriente e Mediterrâneo, para a Europa 

https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip3KPi3aziAhVvAWMBHQJjChAQ_AUIDigB&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgdii=vj4ebDfhdAviuM:&imgrc=5y1_dfL-cOobTM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip3KPi3aziAhVvAWMBHQJjChAQ_AUIDigB&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgdii=vj4ebDfhdAviuM:&imgrc=5y1_dfL-cOobTM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip3KPi3aziAhVvAWMBHQJjChAQ_AUIDigB&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgdii=vj4ebDfhdAviuM:&imgrc=5y1_dfL-cOobTM:
https://www.thrasherbedbugs.com/tag/history-of-bed-bugs/
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPgeaK1qziAhUFXRoKHclnBd0Q_AUIDigB&biw=1092&bih=556#imgrc=LPp3DKYW8YENYM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPgeaK1qziAhUFXRoKHclnBd0Q_AUIDigB&biw=1092&bih=556#imgrc=LPp3DKYW8YENYM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+bed+bugs&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPgeaK1qziAhUFXRoKHclnBd0Q_AUIDigB&biw=1092&bih=556#imgrc=LPp3DKYW8YENYM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyAaueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJvqJSZdhwM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyAaueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJvqJSZdhwM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyAaueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJvqJSZdhwM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyAaueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJvqJSZdhwM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyAaueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJvqJSZdhwM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyAaueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJvqJSZdhwM:
https://www.google.com/search?q=Historical+aspects+of+human+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:CSz6dwymFvGBIjg2VIbQMyAaueagaTl2FKFKeJfAXzWg8-FHye4-cbTDf9_1K4LkEAGgmxMUyf1vrledHhvhT3Lpa1yoSCTZUhtAzIBq5EQY2R2mGLnCIKhIJ5qBpOXYUoUoRfn1g080LgtEqEgl4l8BfNaDz4REuYmDFPWGmlioSCUfJ7j5xtMN_1EcBMaEcVSx5hKhIJ38rguQQAaCYRXl5xNFPZYCIqEgnExTJ_1W-uV5xEAcKv5jeTN_1yoSCUeG-FPculrXEZkqoJyG8D-i&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwirlvPSzaziAhURxIUKHRWQATsQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=fPmvJvqJSZdhwM:


Introdução 

4 
 

Em Londres, no século XVIII, verificava-se a infestação da quase totalidade das 

casas, e pensa-se que estes insetos tiveram uma grande dispersão devido à importação de 

madeira para a reconstrução da cidade, após um grande incêndio que se verificou em 

1666. Para as “Américas”, as espécies cimicídicas ligadas aos humanos, foram 

disseminadas através da ida, em massa, de colonos, e os marinheiros referiam que estes 

se encontravam nos navios desde o tempo das chamadas “caravelas” (Figura 5). Os 

colonos ingleses, no Canadá (século XVIII), queixavam-se de grandes infestações e 

referiam que nas aldeias Índias estes artrópodes não existiam. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Dispersão dos cimicídeos com importância médica para as Américas, na era colonial 

(Adaptado de https://www.thrasherbedbugs.com/tag/history-of-bed-bugs/. Acedido a 21.5.2019) 

 

A primeira pessoa a escrever um livro sobre percevejos, e a ter como profissão o 

extermínio destes, foi John Southall, que viveu em Londres no século XVIII. 

Nos anos 20 e 30, do século passado, até ao final da Segunda Guerra Mundial, as 

infestações eram tão graves que um terço das habitações de Londres estavam infestadas. 

Após a Segunda Guerra, anos 50, devido à utilização de inseticidas modernos, como o 

DDT, Lindano, e Malatião, bem como medidas generalizadas de saneamento básico, ou 

seja, melhores condições de higiene, e a utilização de novos aparelhos elétricos que 

tornavam impróprias as condições para a permanência de percevejos nas habitações 

humanas, tais como os aspiradores elétricos e as máquinas elétricas de lavar roupa, as 

infestações cimicídicas diminuíram drasticamente, não só na Europa mas também nos 

Estados Unidos, outros países do Novo Mundo  e ainda noutros continentes (Delaunay & 

Bérenger, 2017). Contudo, nos anos 90, século XX, houve uma reemergência 

generalizada, a nível global, cujas causas serão apresentadas no ponto 1.7.1 desta 

Introdução. 

https://www.thrasherbedbugs.com/tag/history-of-bed-bugs/
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1.3- MORFOLOGIA EXTERNA DOS CIMICÍDEOS: OVOS, NINFAS E ADULTOS, OU IMAGOS 

Os cimicídeos são insetos hemimetabólicos e, por tal facto, não têm metamorfoses 

completas, sendo as formas imaturas, nomeadamente as ninfas semelhantes aos adultos 

mas de dimensões mais reduzidas (Pinto et al., 2007) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Adaptado de 
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bi

h=657#imgrc=x5wEXAKn4QEhZM:.Acedido a 10.5.2019) 

 

Os ovos apresentam uma forma ovóide, cor esbranquiçada, com cerca de 1 mm de 

comprimento, e têm um opérculo por onde respira o embrião/ninfa (Figura 7). Como são 

translúcidos, por vezes, observa-se, ao estereomicroscópio, os olhos, vermelhos, da forma 

imatura que se encontra no seu interior (Delaunay & Bérenger, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de 
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bi

h=657#imgdii=5n-Yh2mtdGViMM:&imgrc=W2ZraEPbM1dBgM. Acedido a 10.5.2019) 

 

  

 

Ovo com opérculo 

 ♀ 

♂ 

Figura 6- Cimicídeos: ovo (seta), cinco estados ninfais (chaveta) e adultos, fêmea e macho 

Figura 7- Ovos de cimicídeos 

https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=x5wEXAKn4QEhZM:
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=x5wEXAKn4QEhZM:
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=x5wEXAKn4QEhZM:
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=5n-Yh2mtdGViMM:&imgrc=W2ZraEPbM1dBgM
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=5n-Yh2mtdGViMM:&imgrc=W2ZraEPbM1dBgM
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgdii=5n-Yh2mtdGViMM:&imgrc=W2ZraEPbM1dBgM
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As ninfas apresentam cinco estados, cujo comprimento varia entre 1,5 a 4,5 mm. 

Não apresentam órgãos genitais externos, nem as asas vestigiais, presentes nos adultos. 

As asas, não funcionais, começam a esboçar-se no quinto estado ninfal. A cor é mais clara 

que a dos imagos, uma vez que são menos quitinizadas, exceto quando estão ingurgitadas 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&o

q=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-

img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks#imgrc=-jFxKvANclsITM; 

https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bi

h=657#imgrc=v_SHUX-jCulM7M:. Acedido a 10.5.2019) 

 

Os adultos, de ambos os sexos, são acastanhados, exceto quando alimentados, 

medem cerca de 5 mm de comprimento e ± 3 mm de largura, podendo aumentar as suas 

dimensões, para o dobro, quando ingurgitados. Têm uma forma grosseiramente oval e são 

achatados dorso-ventralmente. A cabeça apresenta dois olhos compostos, sem ocelos, e 

um par de antenas constituídas por quatro segmentos, cujas dimensões têm relevância na 

identificação das espécies, mas que são iguais em ambos os sexos. O probóscis, ou 

armadura bucal, é constituído por três segmentos, dobrado sob a face ventral, quando o 

inseto está em repouso. A relação entre o primeiro segmento e as coxas do segundo par 

de patas é igualmente importante para a identificação morfológica das espécies. O 

primeiro segmento torácico é constituído pelo pronoto em que na margem anterior se 

insere a cabeça. Em relação ao segundo segmento, apenas é visível o escutelo, e no 

terceiro segmento encontram-se as asas vestigiais, reduzidas a simples escamas. 

Apresentam ainda três pares de patas em que os tarsos são compostos por três segmentos, 

terminando num par de garras. O abdómen é constituído por onze segmentos, dos quais 

apenas oito são visíveis (Figura 9). 

Figura 8- Cimicídeos: ninfas ingurgitadas 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657
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(Adaptado de https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&o

q=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-

img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks#imgrc=A2fSHw3vEQPMlM .Acedido a 10.5.2019) 

 

No que diz respeito à diferença morfológica entre fêmeas e machos, esta é 

observada, nas fêmeas, através da existência, na face ventral, e no quarto segmento 

abdominal, à esquerda,  uma fenda que abre internamente para o órgão de Berlese ou de 

Ribaga, ainda que as fêmeas possuam uma genitália feminina do tipo “placas genitais”, 

por onde se realizam as posturas (Forattini, 1990) (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Adaptado de  https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bi

h=657#imgrc=EkQbqrV5_tJDRM. Acedido a 10.5.2019) 

 

 Em relação aos machos, estes diferenciam-se das fêmeas, por apresentarem na 

extremidade posterior do abdómen, um pénis, assimétrico, em forma de espícula, e virado 

para a direita (face dorsal) (Figura 11). 

mm 

Fissura para o órgão 

de Ribaga  

Figura 9- Cimicídeo: comprimento médio dos adultos 

Figura 10- Cimicídeo fêmea, face ventral, e localização da abertura para o órgão de Ribaga 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks#imgrc=A2fSHw3vEQPMlM
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks#imgrc=A2fSHw3vEQPMlM
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks#imgrc=A2fSHw3vEQPMlM
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=cimex+lectularius+and+human&oq=cimex+lectularius+and+human&gs_l=img.3...325837.331764..332616...0.0..0.173.1395.18j1......0....1..gws-wiz-img.......0i19j0i8i30.MU-BNUaYQks#imgrc=A2fSHw3vEQPMlM
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHjPOw1pDiAhVPPBoKHdJNAPUQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657
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(Adaptado de  https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius+distribution&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcgbCosZHiAhUyyIUKHSJTAXsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=621#imgrc=-

LnO8IkhgQg_YM; https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bu

g&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs#imgrc=P46Ejq6A-LzsPM:; https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bu

g&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-

img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs#imgrc=7quWlZYpWQW2EM. Acedido a 10.5.2019) 

 

1.4- CICLO DE VIDA DOS CIMICÍDEOS  

O ciclo de vida dos cimicídeos, de ovo a ovo, tem a duração de 40 a 70 dias quando 

os adultos, e particularmente as ninfas, fazem alimentações sanguíneas regulares, ou seja, 

de três em três dias, ou de quinze em quinze dias. Contudo, este intervalo pode ser muito 

maior, uma vez que os percevejos têm uma grande resistência ao jejum, podendo ir até 

dois anos. Nestas circunstâncias, o ciclo de vida tem uma duração muito superior. Há que 

referir que para a mudança entre estados ninfais, as ninfas necessitam de realizar, pelo 

menos, uma refeição sanguínea completa. A esperança de vida de um adulto é de seis a 

vinte e quatro meses, e cada fêmea põe, por dia, cinco a quinze ovos. No total, as posturas 

de uma fêmea, ao longo da sua vida, dão origem a 200 a 500 ovos. As ninfas eclodem 

sete a quinze dias após a postura das fêmeas. 

O tempo de uma refeição sanguínea completa, destes ectoparasitas, estritamente 

hematófagos, é de três a vinte minutos, ainda que a picada seja indolor, para os 

hospedeiros vertebrados, devido à prévia inoculação da saliva que contém 

vasodilatadores, anticoagulantes e anestésicos. Assim, os percevejos, conseguem realizar 

o seu ciclo completo, mesmo quando estão apenas num quarto, porque os hospedeiros, ao 

serem picados durante a segunda metade da noite, quando se verifica um sono mais 

A 

B 

Figura 11- Cimicídeo macho: pénis, no último segmento abdominal, em forma de espícula e 

assimétrico. Face ventral (A) e face dorsal (B) 

https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius+distribution&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcgbCosZHiAhUyyIUKHSJTAXsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=621
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius+distribution&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcgbCosZHiAhUyyIUKHSJTAXsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=621
https://www.google.com/search?q=Cimex+lectularius+distribution&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcgbCosZHiAhUyyIUKHSJTAXsQ_AUIDigB&biw=1280&bih=621
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=oGnVXMXiFPrIgwet4LOAAw&q=male+bed+bug&oq=male+bed+bug&gs_l=img.3..0i19l2j0i5i30i19l3j0i8i30i19.3274.10734..12958...0.0..0.202.2659.36j2j1......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i67j0i30.PmNtWim2DMs
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profundo, não dão pela, ou pelas, picadas/refeições sanguíneas (Pinto et al., 2007; 

Studdiford et al., 2012; Delaunay & Bérenger, 2017 (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adaptado de  
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-

6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdD

P37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-

R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-

5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=dhWKFBFN8PUcuM:&imgrc=hsJ9CfNDro

SnDM:. Acedido a 10.5.2019) 

 

1.4.1- Características específicas da reprodução 

Os cimicídeos têm um comportamento reprodutor peculiar a nível dos artrópodes, 

ainda que outros heterópteros, sem importância médica, possam ter um comportamento 

semelhante. Os machos introduzem o pénis a nível da fenda existente, na face ventral, no 

quarto segmento abdominal das fêmeas, e não no aparelho genital externo. A este tipo de 

comportamento denomina-se inseminação extragenital, podendo, esta, ser traumática 

(Figura 13). 

 

Ovos 

1mm 

1º estado ninfal 

1,5mm 

2º estado ninfal 

2mm 

3º estado ninfal 

2,5mm 

4º estado ninfal 

3,5mm 

5º estado ninfal 

4,5mm 

Adulto 

5 - 6mm 

Ciclo de vida dos percevejos. 

Alimentação sanguínea, entre cada 3/15 dias 

para muança e o 

Figura 12- Ciclo de vida dos cimicídeos: diferentes estados e comprimento dos mesmos 

https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
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(Adaptado de  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cimex_lectularius#/media/File:Traumatic_insemination_1_edit1.jpg. 

Acedido a 10.5.2019) 

 

Verificam-se ainda outros comportamentos não comuns noutros insetos, tais como 

a tentativa de os machos copularem todos os estados ninfais e adultos, de ambos os sexos, 

que se encontram ingurgitados. Para evitarem esta situação libertam as chamadas 

“feromonas de alarme”. 

 

1.4.2- Aspetos bioecológicos: hábitos alimentares e comportamento gregário 

Os cimicídeos, ligados aos seres humanos, são fotofóbicos e apresentam uma 

atividade particularmente noturna. Durante o dia, e em quartos ou salas infestadas, estão 

nos seus habitats naturais, ou seja, em esconderijos que tornam difícil a sua visualização. 

Nas Figuras 14 e 15, estão representados vários locais propícios à manutenção e 

desenvolvimento do ciclo destes ectoparasitas, não permanentes, desde colchões a 

mobílias. Durante a noite, o CO2 da respiração, os odores e a temperatura corporal dos 

hospedeiros vertebrados são elementos atrativos para os cimicídeos realizarem as suas 

refeições sanguíneas (Studdiford et al., 2012; Delaunay & Bérenger, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Cópula de percevejos: inseminação extragenital 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cimex_lectularius
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(Adaptado de  

https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-

6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdD

P37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-

R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjO_NOI-

ZDiAhW1BGMBHVq9DQMQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=JUPsezvsKxHYxM. Acedido a 10.5.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de  https://://www.dnoticias.pt/madeira/mas-praticas-contribuem-para-a-proliferacao-dos-

percevejos-BY2122773https. Acedido a 3.5.2019) 

 

Outros dos comportamentos destes insetos é serem gregários, e efetuarem grandes 

diureses dada a necessidade de realizarem grandes refeições sanguíneas, uma vez que 

podem suportar jejuns prolongados (Figuras 16 e 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(Adaptado de 

https://news.ncsu.edu/2018/02/bed-bug-histamine/. Acedido a 1.3.2018) 

Figura 14- Quarto de habitação humana: as setas indicam os principais locais onde se encontram os 

cimicídeos, durante o dia 

Figura 15- Cimicídeos num colchão de uma cama 

Figura 16- Agregação de cimicídeos: adultos, imaturos e diurese 

https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjO_NOI-ZDiAhW1BGMBHVq9DQMQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjO_NOI-ZDiAhW1BGMBHVq9DQMQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjO_NOI-ZDiAhW1BGMBHVq9DQMQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjO_NOI-ZDiAhW1BGMBHVq9DQMQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjO_NOI-ZDiAhW1BGMBHVq9DQMQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.dnoticias.pt/madeira/mas-praticas-contribuem-para-a-proliferacao-dos-percevejos-BY2122773https
https://www.dnoticias.pt/madeira/mas-praticas-contribuem-para-a-proliferacao-dos-percevejos-BY2122773https
https://news.ncsu.edu/2018/02/bed-bug-histamine/
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(Adaptado de 
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-

6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdD

P37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-

R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-

5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=1BkYXu3k2uX6RM:. Acedido a 

10/05/2019) 

 

1.5- IMPORTÂNCIA DOS CIMICÍDEOS COMO AGENTES DE DOENÇA PARA OS SERES 

HUMANOS  

Os cimicídeos, particularmente Cimex lectularius e C. hemipterus, sendo 

ectoparasitas específicos dos seres humanos, e estritamente hematófagos, quer os adultos 

quer todos os estados ninfais, picam os seus hospedeiros preferenciais, na maior parte das 

vezes, entre a 1 e as 5 horas da noite/madrugada. No ato da picada, e antes de ingerirem 

o sangue, inoculam saliva que contém enzimas e substâncias químicas, tais como óxido 

nítrico e nitroforina que facilitam a ingestão sanguínea (Criado et al., 2011). É de realçar 

que a alimentação dura entre 3 a 20 minutos e o peso, destes insetos, pode aumentar 50 a 

200 vezes, tal é a quantidade de sangue que ingerem, uma vez que podem ficar vários 

meses sem se alimentarem. Também costuma ser característico dos percevejos o tipo de 

picada, conhecido como “pequeno almoço, almoço e jantar” que se verifica ao longo da 

pele descoberta dos humanos, enquanto estes dormem (Figura 18) (Patel & Elston, 2012; 

Ibrahim et al., 2017). Contudo, nem sempre esta característica aparece em todas as 

pessoas que são picadas por percevejos e há que fazer o diagnóstico diferencial com 

picadas de outros insetos e, de preferência, capturar cimicídeos na habitação, ou o 

paciente garantir que foi picado por um percevejo (Juckett, 2013). 

 

 

 

Figura 17- Diurese de percevejos em colchão 

lchão e roupa de cama, resultante de grave infestação 

https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
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(Adaptado de 

https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-

6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdD

P37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-

R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-

5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=ZJ10YreFhRcjbM:;https://www.google.com/

search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-

6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdD

P37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-

R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-

5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcj

bM. Acedido a 10.5.2019) 

 

Os seres humanos podem ter reações muito diversas à picada e à inoculação de 

saliva: desde serem completamente assintomáticos, até sofrerem alergias imediatas ou 

retardadas, localizadas ou generalizadas. As mais frequentes são lesões cutâneas, do tipo 

dermatite, com prurido (Delaunay et al., 2009). Pode também verificar-se eritema, 

pápulas, vesículas, e impetigo, no caso de infeções secundárias devido a lesões 

pruriginosas.  Para além de reações alérgicas nos locais de picada, podem ocorrer reações 

sistémicas como urticária, reações asmatiformes e choque anafilático (Pandey, 2005; 

(Mumcuoglu, 2008; Delaunay & Bérenger, 2017). Segundo Filho et al. (2015), casos de 

reações cutâneas, com eventual choque anafilático, devem ser tidos em conta pelos 

clínicos e particularmente por dermatologistas que, presentemente, ainda não têm 

conhecimento da dimensão atual da pandemia por estes insetos e suas consequências nos 

seres humanos. 

Em Lisboa, Portugal, em 2014, um caso de dermatite recorrente, num indivíduo 

adulto que estava a ser seguido num centro de saúde, só foi definitivamente diagnosticado, 

quando foram trazidos, ao IHMT, insetos que foram identificados como cimicídeos 

(Cimex lectularius) e que se encontravam em casa do paciente (Waap et al., 2014). Um 

A B 

Figura 18- Reações alérgicas após picadas de percevejos, em criança (A) e adulto (B). A seta indica a 

lesão linear, causada pela picada, e conhecida por “pequeno almoço, almoço e jantar” 

https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcjbM
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcjbM
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcjbM
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcjbM
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcjbM
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcjbM
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgdii=CnztcjWSCW_a8M:&imgrc=ZJ10YreFhRcjbM
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caso semelhante ocorreu numa jovem que apresentava lesões cutâneas com eritema e 

pápulas nos membros superiores e inferiores, durante duas semanas, e que só 

desapareceram quando a casa foi desinfestada por uma empresa de controlo de pragas, 

após se terem identificado percevejos na habitação (Criado & Criado, 2011). 

As pessoas que têm nas suas habitações grandes infestações e que, por vários 

motivos, não desinfestam as suas casas, podem ter graves anemias ferropénicas por 

constantes e mantidas picadas de percevejos (Pritchard & Hwang, 2009; Sabou et al., 

2013; Delaunay & Bérenger, 2017). 

Lamentavelmente, a presença de percevejos nas habitações, em pessoas que têm 

problemas do foro psicológico, podem piorar ou mesmo chegar ao suicídio (Burrows et 

al., 2013). Ansiedade, insónias, depressão, fobias podem também ocorrer face a esta 

ectoparasitose (Delaunay & Bérenger, 2017). 

Num estudo realizado nos Estados Unidos, num banco de urgência hospitalar, em 

relação a 40 pacientes com queixas provocadas por picadas de percevejos, verificou-se 

que a maioria eram do género masculino, idosos, que sofriam de várias doenças e que 

referiram que tinham as suas casas infestadas. Sheele et al. (2016) referem que estudos 

deste tipo devem ser efetuados para melhor conhecimento do impacto dos percevejos nos 

sistemas de saúde e na saúde pública em geral. 

 

1.6- IMPORTÂNCIA DOS CIMICÍDEOS COMO EVENTUAIS VETORES DE AGENTES 

PATOGÉNICOS PARA OS SERES HUMANOS 

Ainda que mais de 45 agentes patogénicos, alguns com importância em Medicina 

humana (Figura 19), tais como tripanossomas, bactérias, vírus, fungos, e outros, tenham 

sido detetados no aparelho digestivo, fezes, exoesqueleto e/ou saliva de percevejos, até à 

presente data, ainda não se confirmou que estes ectoparasitas possam ser vetores de 

microrganismos no que diz respeito aos seres humanos (Goddard & Shazo, 2009; Ibrahim 

et al., 2017). No entanto, há estudos recentes que apontam para esta possibilidade, 

particularmente para Bartonella quintana e Trypanosoma cruzi, em Cimex lectularius 

(Leulmi et al., 2015; Salazar et al., 2015; Laroche et al., 2017). 
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Segundo Lai e colaboradores (2016), os percevejos podem conter “fatores 

neutralizantes” que atenuam a virulência dos agentes patogénicos, diminuindo assim, a 

capacidade de transmitirem doenças infeciosas. Contudo, no que diz respeito à bactéria 

Bartonella quintana, transmitida habitualmente aos seres humanos pelos piolhos do corpo 

- Pediculus humanus humanus, e ao tripanossomatídeo Trypanosoma cruzi, transmitido 

por triatomíneos, no Novo Mundo, estes dois agentes infecciosos, através de estudos 

laboratoriais, demonstraram ser capazes de não só tornarem os percevejos infetados mas 

infetantes. No entanto, mais estudos nesta área serão necessários ser efetuados (Ho et al., 

2016; Laroche et al., 2017). Também, por estudos moleculares, realizados em percevejos 

capturados em vários apartamentos, mas não vizinhos, verificou-se que alguns estavam 

infetados com a bactéria Burkholderia multivorans que é um importante agente 

patogénico em infeções nosocomiais em pacientes com fibrose quística. Esta bactéria 

nunca tinha sido detetada em artrópodes e os investigadores sugerem que mais estudos 

devem ser realizados para se poder determinar a eventual competência vetorial dos 

cimicídeos (Saenz et al., 2013). 

É de referir que, já em 1911, alguns investigadores deram importância aos 

percevejos não só eles próprios como agentes de doença, mas como eventuais vetores de 

agentes patogénicos para os seres humanos. Nesse ano, os Doutores Sandes e Long, 

Mycobacterium leprae  

Vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) 

Vírus da Hepatite B  
Cimicídeos como  

eventuais vetores 

de agentes 

Bartonella quintana  

Trypanosoma cruzi 

Staphylococus aureus 

Figura 19-Principais agentes patogénicos, para os seres humanos, cujos percevejos são considerados suspeitos 

de atuar como vetores 
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verificaram que, numa leprosaria, percevejos alimentados em pacientes com lepra, 

continham Mycobacterium leprae e, em 1913, David Thomson, na Clínica de Sir Ronald 

Ross, alimentou percevejos em dois doentes, com variedades de lepra diferentes, com o 

mesmo objetivo (Thomson, 1913).  

Dada a atual reemergência destes ectoparasitas, em todos os tipos de habitações e 

transportes, assim como o aparecimento, em larga escala, em campos de refugiados, estes 

estudos deverão ser continuados para que não só se esclareça se têm ou não importância 

vetorial, mas ao saber-se que fazem grandes refeições sanguíneas e que os agentes 

patogénicos podem manter-se viáveis durante vários dias ou horas, no aparelho digestivo 

destes ectoparasitas, os cuidados na prospeção e na luta, contra os mesmos, deverão ser 

redobrados. 

 

1.7- DISPERSÃO DOS CIMICÍDEOS COM IMPORTÂNCIA EM MEDICINA HUMANA 

 Presentemente, a grave dispersão dos cimicídeos, com importância médica, 

verifica-se não só em termos geográficos, mas também no que diz respeito às localizações 

ligadas aos seres humanos, desde as habitações, até aos hotéis, motéis, hostels, resorts, 

hospitais, lares, escolas, infantários, edifícios públicos, prisões, cinemas, teatros, igrejas, 

restaurantes, lavandarias, metros, aviões, barcos, comboios e outros (High, 2017). 

 Desde 2007 que houve um aumento das infestações, por percevejos, nos 

transportes públicos, particularmente no Reino Unido, Austrália, e países da América 

Latina. Na cidade de Nova York, em escolas do ensino público, de 24 escolas infestadas, 

em 2006, passaram a 43 no ano seguinte. Estes dados foram reportados pelo 

Departamento de Educação dos Estados Unidos da América do Norte. Neste país, ao 

verificar-se a imensa expansão desta ectoparasitose, muitos americanos passaram a ter 

mais medo dos percevejos do que dos eventuais ataques de bioterrorismo (Anderson, 

2011). Nas companhias nacionais francesas de comboios, com “carruagens dormitório”, 

algumas destas, foram retiradas devido às infestações cimicídicas (Pinto et al., 2007). 

Tendo em conta as características comportamentais e à franca resiliência dos 

percevejos, uma pessoa que passe uma noite num local infestado terá a possibilidade de 

trazer consigo, nas suas mochilas, malas, ou quaisquer outros tipos de bagagens, pelo 

menos, um percevejo. Assim, a dispersão passiva, destes insetos, tem aumentado 

exponencialmente, uma vez que as deslocações dos seres humanos, quer a nível nacional, 
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quer a nível internacional, tem sido um boom global. Contudo, não deverá ser esquecido 

que os percevejos têm a capacidade de se deslocarem ativamente, ou seja, eles próprios 

são capazes de irem de um quarto para outro e até de um apartamento para outro, quer 

pelas condutas de ar, frinchas nas paredes, ou outros (Studifford et al., 2012; Wu et al., 

2014). 

 

1.7.1- Causas de reemergência 

As causas de reemergência dos percevejos, com importância médica, 

nomeadamente Cimex lectularius e C. hemipterus, têm várias origens. No período 

compreendido entre após a Segunda Guerra Mundial, anos cinquenta, e meados dos anos 

noventa, do século passado, as condições socioeconómicas e a aplicação de inseticidas, 

tais como o DDT, malatião e outros, praticamente resolveram a grave problemática 

relativa aos cimicídeos que se verificava, por exemplo, nos anos 20, na Europa e em 

especial na cidade de Londres (Pinto et al., 2007). 

A partir dos meados dos anos noventa, a “explosão cimicídica” iniciou-se, quase 

“silenciosamente”, sem que as pessoas reconhecessem, sequer, a “aparência” dos 

percevejos. Assim, o desconhecimento, nas grandes áreas urbanas, sobre estes 

ectoparasitas, era quase total e mesmo as pessoas que, em novas, tinham entrado em 

contacto, ou sabiam como eles eram, julgavam que estes já tinham sido erradicados, tal 

era a baixa taxa de infestação que ocorria nos vários países, especialmente os de maiores 

recursos. Exatamente porque os recursos socioeconómicos aumentaram, as pessoas 

começaram a fazer mais viagens de turismo, para os mais diferentes países, de estudo e 

de negócios, com uma frequência que era impensável algumas décadas antes. Contudo, 

não foi só o aumento dos recursos económicos. Na era das viagens low cost e não só, a 

procura de melhores condições de vida, em diferentes países, e em vários continentes, 

aumentou drasticamente. Lamentavelmente, os conflitos bélicos, que obrigam que 

populações, em massa, fujam dos seus países, para outros que os recebem em campos de 

refugiados, muitas vezes sem condições, são o nosso “dia a dia”. Assim, os percevejos 

acompanharam, e acompanham, transversalmente, as pessoas com e sem recursos e 

expandiram-se “em força”, uma vez que os humanos julgavam que estavam/estão a ser 

picados por mosquitos, pulgas ou carraças. Como sempre, o desconhecimento leva que 

esta ou outra “praga” se propague. Quando se queixavam/queixam nos centros de saúde, 
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hospitais, e outros, como o desconhecimento era (é) generalizado, as dermatites que 

apresentavam ficavam sempre como de etiologia desconhecida uma vez que os 

profissionais de saúde também não tinham conhecimento sobre estes insetos. Igualmente, 

as pessoas, desde proprietários de habitações, hotéis e outros, só chamavam empresas de 

controlo de pragas, quando as infestações eram extremamente graves, e infelizmente, por 

vezes, houve e há empresas não preparadas para o extermínio dos cimicídeos. Basta ficar 

uma fêmea grávida, ou alguns ovos viáveis, para que “tudo volte ao mesmo”! (Hwang at 

al., 2005; Anderson, 2011; Delaunay, 2012; Wu et al., 2014; Gounder et al., 2014; Sfeir 

& Munoz-Price, 2014; Hentley et al., 2017; Tacconi et al., 2017). 

A acrescentar a todas estas causas, há ainda o aumento da resistência aos 

inseticidas por parte de ambas as espécies cimicídicas com maior dispersão e ligação aos 

seres humanos, e consequente importância médica. Em estudos realizados por Zhu et al. 

(2010), verificou-se a expansão da resistência à deltametrina, por mutações tipo 

“knockdown”, em populações de Cimex lectularius, nos Estados Unidos da América do 

Norte. Também C. lectularius e C. hemipterus apresentam resistência a outros inseticidas, 

por vários mecanismos, com repercussões na luta contra os percevejos (Davies et al., 

2012; Dang et al., 2017; Punchihewa et al., 2019). 

 

1.8- PREVENÇÃO DE INFESTAÇÃO POR CIMICÍDEOS 

  Para que possa haver uma correta prevenção de infestações cimicídicas, que 

presentemente têm implicações a nível da saúde pública, os Organismos responsáveis 

devem, em primeiro lugar, disponibilizar, de forma acessível e transversal, o 

conhecimento da existência destes ectoparasitas, quer no que diz respeito à sua 

importância médica, quer à atual dispersão, modos de transmissão, onde se encontram, 

morfologia e até aspetos do seu ciclo de vida. Em alguns países, como os Estados Unidos 

da América do Norte, em alguns Estados, há leis específicas para prevenção e controlo 

desta ectoparasitose reemergente. 

 Face ao exposto, há a considerar os diferentes tipos de prevenção: a prevenção 

tomada pelos proprietários e inquilinos das diferentes variedades de habitações, pelos 

viajantes e pelas empresas de controlo de pragas. Relativamente aos primeiros, estes 

devem tornar as habitações inóspitas para a presença de percevejos, nomeadamente evitar 

que hajam quaisquer tipos de frinchas nas paredes, teto e chão, tornar a cor das habitações 
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brancas ou claras, os quartos e salas devem poder ser facilmente aspirados e limpos, e as 

roupas de cama, cortinados e outros, facilmente e regularmente lavados. Quanto aos 

viajantes, devem ter conhecimentos sobre o modo como podem as suas bagagens adquirir 

percevejos e o que devem fazer quando se vão hospedar, quer em hotéis, quer em casas 

particulares, ou outros (Delaunay & Bérenger, 2017). 

 

1.9- MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DE PERCEVEJOS 

  A monitorização e a luta contra os percevejos são extremamente complexas, uma 

vez que o objetivo é eliminar totalmente estes insetos, em qualquer estado, numa casa, 

hospital, lar, escola e outros, que estejam infestados. Se não se atingir este objetivo, ou 

seja, o extermínio total, facilmente pode ocorrer uma reinfestação a partir, por exemplo, 

de ovos viáveis que possam estar num local de difícil acesso. 

Segundo Delaunay & Bérenger (2017), a luta será mais eficaz se houver uma 

perfeita coordenação entre os proprietários/inquilinos e empresas de controlo de pragas, 

e deve organizar-se em várias etapas, incluindo prova de picada, por profissionais de 

saúde, e identificação presencial de cimicídeos nos locais indicados.  

 

1.9.1- Avaliação da infestação 

 Aquando de uma avaliação, por indicação de quem é proprietário, ou inquilino de 

uma determinada habitação infestada, todos os locais que possam albergar percevejos 

(ponto 1.4.2 desta Introdução) deveram ser prospetados (Figura 20) e, posteriormente, 

determinado o grau de infestação. É importante saber se esta foi a primeira vez que se 

verificou a presença destes insetos. No caso de haver uma confirmação, terão que se tomar 

medidas de luta que vão desde o controlo mecânico, ao químico e avaliações periódicas.  
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(Adaptado de 
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-

6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdD

P37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-

R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-

5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=jqJsBXJ1s4QiVM:. Acedido a 

10.5.2019) 

1.9.2- Controlo mecânico 

Na luta integrada contra os cimicídeos, o CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention - Centros de Prevenção e Controlo de Doenças) e a US EPA (United States 

Environmental Protection Agency - Agência Americana de Proteção Ambiental) 

preconizam, em casos de infestação, a aplicação de vácuo e/ou calor: temperaturas 

superiores a 60ºC (Figura 21), e /ou frio: -20ºC (Patel & Elston, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de 
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-

6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdD

P37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-

R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-

5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1#imgrc=N_2xcL2jOFQCeM: Acedido a 

10.5.2019; 
https://www.google.com/search?q=Hot+control+of+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:Cb8odJ9g0J6HIjjKgCaLx5hbCYPdCpc89K1X

XrJWpHS1OYm3i2u9MDYasRPvSum7QB0Km7MTyKgYV2AFag8Hyqoj7SoSCcqAJovHmFsJEbdTATcr_1Ib_1KhIJg90Klzz0r

VcRt1MBNyv8hv8qEgleslakdLU5iREQAnrbmallPCoSCbeLa70wNhqxEaGrq3cjkc33KhIJE-

9K6btAHQoRNBtRdXejGv8qEgmbsxPIqBhXYBEkJ2s44lvK2yoSCQVqDwfKqiPtERzCVVCwkjeq&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKE

wihqMiFuaziAhUNCxoKHWC0CIkQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1#imgrc=wmOMWw_outD6AM:. Acedido 

a 21.5.2019) 

A B 

Figura 20- Avaliação de uma eventual infestação cimicídica de um quarto. Observação das roupas de cama e 

colchão 

Figura 21- Luta contra os percevejos: mecânica por aspiração (A) e por elevadas temperaturas 

(B) 

https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=cimex+lectularius+in+bed&tbm=isch&tbs=rimg:Cd7focdA8GR2IjgGHU7qbpoZe8XQz9-6JM1hfW5a0WCm5UhknXRit4WFF3tJYSdBBw0C9DaLYhNI7OhVk4LAVNQIdCoSCQYdTupumhl7EZUcEQZgwqG4KhIJxdDP37okzWERirs3taQZt78qEgl9blrRYKblSBFeNVi04CYYtioSCWSddGK3hYUXEfygYfNckhr6KhIJe0lhJ0EHDQIRl3-R3R07Ed4qEgn0NotiE0js6BFA2PXCDO-P_1ioSCVWTgsBU1Ah0EXiy9j7cGrPl&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiSh5jD-5DiAhWR2hQKHbDGD4YQ9C96BAgBEBg&biw=1242&bih=597&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=Hot+control+of+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:Cb8odJ9g0J6HIjjKgCaLx5hbCYPdCpc89K1XXrJWpHS1OYm3i2u9MDYasRPvSum7QB0Km7MTyKgYV2AFag8Hyqoj7SoSCcqAJovHmFsJEbdTATcr_1Ib_1KhIJg90Klzz0rVcRt1MBNyv8hv8qEgleslakdLU5iREQAnrbmallPCoSCbeLa70wNhqxEaGrq3cjkc33KhIJE-9K6btAHQoRNBtRdXejGv8qEgmbsxPIqBhXYBEkJ2s44lvK2yoSCQVqDwfKqiPtERzCVVCwkjeq&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwihqMiFuaziAhUNCxoKHWC0CIkQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=Hot+control+of+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:Cb8odJ9g0J6HIjjKgCaLx5hbCYPdCpc89K1XXrJWpHS1OYm3i2u9MDYasRPvSum7QB0Km7MTyKgYV2AFag8Hyqoj7SoSCcqAJovHmFsJEbdTATcr_1Ib_1KhIJg90Klzz0rVcRt1MBNyv8hv8qEgleslakdLU5iREQAnrbmallPCoSCbeLa70wNhqxEaGrq3cjkc33KhIJE-9K6btAHQoRNBtRdXejGv8qEgmbsxPIqBhXYBEkJ2s44lvK2yoSCQVqDwfKqiPtERzCVVCwkjeq&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwihqMiFuaziAhUNCxoKHWC0CIkQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=Hot+control+of+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:Cb8odJ9g0J6HIjjKgCaLx5hbCYPdCpc89K1XXrJWpHS1OYm3i2u9MDYasRPvSum7QB0Km7MTyKgYV2AFag8Hyqoj7SoSCcqAJovHmFsJEbdTATcr_1Ib_1KhIJg90Klzz0rVcRt1MBNyv8hv8qEgleslakdLU5iREQAnrbmallPCoSCbeLa70wNhqxEaGrq3cjkc33KhIJE-9K6btAHQoRNBtRdXejGv8qEgmbsxPIqBhXYBEkJ2s44lvK2yoSCQVqDwfKqiPtERzCVVCwkjeq&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwihqMiFuaziAhUNCxoKHWC0CIkQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=Hot+control+of+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:Cb8odJ9g0J6HIjjKgCaLx5hbCYPdCpc89K1XXrJWpHS1OYm3i2u9MDYasRPvSum7QB0Km7MTyKgYV2AFag8Hyqoj7SoSCcqAJovHmFsJEbdTATcr_1Ib_1KhIJg90Klzz0rVcRt1MBNyv8hv8qEgleslakdLU5iREQAnrbmallPCoSCbeLa70wNhqxEaGrq3cjkc33KhIJE-9K6btAHQoRNBtRdXejGv8qEgmbsxPIqBhXYBEkJ2s44lvK2yoSCQVqDwfKqiPtERzCVVCwkjeq&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwihqMiFuaziAhUNCxoKHWC0CIkQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1
https://www.google.com/search?q=Hot+control+of+bed+bugs&tbm=isch&tbs=rimg:Cb8odJ9g0J6HIjjKgCaLx5hbCYPdCpc89K1XXrJWpHS1OYm3i2u9MDYasRPvSum7QB0Km7MTyKgYV2AFag8Hyqoj7SoSCcqAJovHmFsJEbdTATcr_1Ib_1KhIJg90Klzz0rVcRt1MBNyv8hv8qEgleslakdLU5iREQAnrbmallPCoSCbeLa70wNhqxEaGrq3cjkc33KhIJE-9K6btAHQoRNBtRdXejGv8qEgmbsxPIqBhXYBEkJ2s44lvK2yoSCQVqDwfKqiPtERzCVVCwkjeq&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwihqMiFuaziAhUNCxoKHWC0CIkQ9C96BAgBEBg&biw=1092&bih=556&dpr=1.1
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 No Continente Africano, nomeadamente na Tanzânia, num estudo dirigido para o 

controlo da malária através de redes mosquiteiras impregnadas com permetrina, 

verificou-se que as casas infestadas com percevejos, e que este tipo de controlo mecânico-

químico tinha sido utilizado, os referidos insetos foram todos eliminados (Temu et al., 

1999). Presentemente, uma vez que vários estudos demonstram a resistência dos 

cimicídeos aos inseticidas químicos, antes de serem utilizadas redes mosquiteiras 

impregnadas com inseticidas, dever-se-á realizar o estudo da resistência das populações 

dos percevejos ao inseticida que se pretende utilizar, pois só assim se obterá os resultados 

e custos pretendidos. 

 

1.9.3- Controlo químico 

As mesmas agências de prevenção e controlo, acima citadas, referem que a 

aplicação de inseticidas químicos como a deltametrina, cialotrina e permetrina tiveram 

sucesso no controlo de percevejos. Contudo, o uso intensivo resultou na resistência destes 

insetos aos referidos inseticidas, pelo menos em algumas populações. O clorfenapir, 

inseticida que interrompe a fosforilação oxidativa nas mitocôndrias, é eficaz aquando se 

verifica resistência aos piretróides (Figura 22). O propoxur, que ainda é eficaz na 

letalidade dos percevejos, não deve ser utilizado em infestações de habitações e locais 

onde permaneçam humanos, uma vez que é um potencial cancerígeno e afeta o sistema 

nervoso central (Patel & Elston, 2012). Devido aos aspetos referidos, estão a ser 

realizados estudos com componentes de óleos essenciais de plantas que poderão ter 

efeitos tóxicos e causarem alterações neurofisiológicas nos percevejos. Assim, esta 

abordagem poderá eventualmente ser utilizada na luta integrada contra os mesmos (Gaire 

et al., 2019). Contudo, a utilização de inseticidas químicos, ainda é uma boa ferramenta 

como método de luta. O que se preconiza é o estudo dos mecanismos e da resistência aos 

inseticidas das populações cimicídicas, particularmente Cimex lectularius e C. 

hemipterus. 
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(Adaptado de 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=um7VXO7GJ4HQgwffkKOwAQ&q=chemical+control+of+bed+bugs&oq=chemical+

control+of+bed+bugs&gs_l=img.3...2567076.2593390..2598202...1.0..0.196.4337.47j5......0....1..gws-wiz-

img.....0..0i30j0i19j0j0i67j0i5i30i19j0i10i24j0i24.ucV6T4TWkQ8#imgrc=HkrpgBaCM_fTvM: . Acedido a 10.5.2019) 

 

1.9.4- Avaliação das medidas de controlo desenvolvidas 

Após as medidas de luta utilizadas, e que foram achadas mais indicadas pela 

empresa de controlo de pragas, a avaliação da habitação, ou outro, deve ser regularmente 

realizada para que não se “instale uma reinfestação”. Em alguns países, os técnicos 

utilizam equipas cinotécnicas mas este tipo de avaliação só deve ser efetuado após 10 a 

15 dias depois da desinfestação, devido à sensibilidade dos cães ao odor dos cimicídeos 

mortos e que ficaram em frinchas inacessíveis (Delaunay & Bérenger, 2017). 

Investigadores norte-americanos realizaram modelos matemáticos não só tendo 

em vista a previsão de surtos de percevejos em determinadas localidades/cidades mas 

também para verificarem a relação custo/benefício de medidas de divulgação que deverão 

ser tomadas numa cidade, no seu todo, e não apenas em habitações de uma forma singular 

(Xie et al., 2019). 

 

1.10- IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DOS CIMICÍDEOS, NO TERRENO, RELACIONADO COM OS 

SERES HUMANOS 

De acordo com Doggett et al. (2011), devido à reemergência, com características 

pandémicas, dos percevejos com importância médica, é extremamente necessário a 

realização de estudos epidemiológicos e de resistência, destes insetos, aos inseticidas. Na 

Austrália, após terem realizado estudos no terreno e verificado um aumento das 

infestações, em média, de 4.500%, numa década, aplicaram uma gestão padronizada de 

estratégias. Assim, criaram “A Code of Practice for the Control of bed bugs infestations 

Figura 22-Luta química contra os percevejos por aplicação de inseticida 

https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=um7VXO7GJ4HQgwffkKOwAQ&q=chemical+control+of+bed+bugs&oq=chemical+control+of+bed+bugs&gs_l=img.3...2567076.2593390..2598202...1.0..0.196.4337.47j5......0....1..gws-wiz-img.....0..0i30j0i19j0j0i67j0i5i30i19j0i10i24j0i24.ucV6T4TWkQ8
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=um7VXO7GJ4HQgwffkKOwAQ&q=chemical+control+of+bed+bugs&oq=chemical+control+of+bed+bugs&gs_l=img.3...2567076.2593390..2598202...1.0..0.196.4337.47j5......0....1..gws-wiz-img.....0..0i30j0i19j0j0i67j0i5i30i19j0i10i24j0i24.ucV6T4TWkQ8
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=um7VXO7GJ4HQgwffkKOwAQ&q=chemical+control+of+bed+bugs&oq=chemical+control+of+bed+bugs&gs_l=img.3...2567076.2593390..2598202...1.0..0.196.4337.47j5......0....1..gws-wiz-img.....0..0i30j0i19j0j0i67j0i5i30i19j0i10i24j0i24.ucV6T4TWkQ8
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in Australia”, que define e promove as “boas práticas” para a prevenção e erradicação de 

percevejos no país, as políticas de desenvolvimento, a definição de responsabilidades, a 

educação das partes interessadas, a formação e a investigação. No entanto, é aconselhado 

que as soluções para este grave problema sejam tomadas a nível internacional e não 

apenas a nível regional/nacional. 

No Brasil, cidade do Rio de Janeiro, devido à elevada incidência de percevejos em 

hotéis da zona Sul, foi criado um projeto de monitorização e luta contra estes insetos nos 

principais hotéis desta área, em conjunto com uma empresa de controlo de pragas e em 

parceria com o Centro Universitário Augusto Motta (Tacconi et al., 2017). 

Lamentavelmente, em Portugal, e neste âmbito, nenhuns estudos têm sido realizados, o 

que dificulta o conhecimento da evolução da dispersão cimicídica, assim como as 

melhores práticas para a luta/eliminação destes ectoparasitas. 

1.11- OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Identificar e caraterizar cimicídeos, ou percevejos, com importância em Medicina 

humana, capturados em diferentes tipos e variedades de habitações humanas, em 

concelhos e freguesias da Região Metropolitana de Lisboa, Portugal, e contribuir para o 

esclarecimento da presença destes ectoparasitas na região mais densamente povoada do 

país. 

Objetivos específicos: 

Capturar cimicídeos em diferentes tipos/variedades de habitações humanas, 

situadas em diferentes freguesias, nos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, com a 

colaboração de uma Empresa de controlo de pragas. 

Identificar as espécies cimicídicas capturadas e determinar a abundância relativa 

das mesmas. 

Determinar a razão dos sexos dos cimicídeos capturados. 

Determinar a percentagem de percevejos adultos, de ambos os sexos, alimentados 

e não alimentados. 

Determinar o grau de infestação, por cimicídeos, dos quartos/salas das habitações 

prospetadas. 

Contribuir para o esclarecimento da infestação cimicídica na Região 

Metropolitana de Lisboa, Portugal. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1- REGIÃO METROPOLITANA DE LISBOA: CARATERIZAÇÃO GERAL DA REGIÃO 

ESTUDADA 

O estudo dos cimicídeos, com importância médica, da Região Metropolitana de 

Lisboa (RML), Portugal, foi realizado na capital do país, cidade de Lisboa, e noutros 

concelhos da referida Região, nomeadamente Oeiras e Cascais. 

Portugal Continental apresenta um clima temperado em que a temperatura média 

anual varia entre os 13oC, no interior norte montanhoso, e 18oC na região sul. A cidade 

de Lisboa fica situada no centro oeste, com uma latitude de 38o42’ N e longitude de 09o10’ 

O, e é banhada pelo rio Tejo (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal. Acedido a 12.3.2018) 

 

A Região Metropolitana de Lisboa consiste num conjunto de diferentes 

municípios, ou concelhos, próximos e interligados, que se dispõem em redor da cidade 

capital. É constituída por 18 concelhos, divididos em duas sub-regiões, nomeadamente a 

Península de Lisboa e a Península de Setúbal, e 118 freguesias (Quadro 1). A RML é a 

mais populosa de Portugal, com 2.821.876 habitantes, verificando-se um crescimento de 

Figura 23- Mapa de Portugal estando assinalada, com um círculo vermelho, a Região Metropolitana de Lisboa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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5,5% em relação a 2001, e apresentando um ritmo superior ao das restantes regiões do 

país (Censo, 2011).  

Quadro 1- Divisão administrativa dos 18 concelhos da RML. A cor de rosa, estão representados os 

concelhos onde se efetuaram capturas de percevejos, 2016-2017-2018 

(Adaptado de https://pt.wilkipedia.org/wiki/%C3%81reaMetropolitana_de_Lisboa. Acedido a 6.3.2018) 

 
 

Concelhos 

 

População 

 

Área 
(km2) 

Densidade 

populacional 
(habitantes/km2) 

 

Freguesias 

 

Sub-regiões 

Alcochete 18.733 128,50 136.9 3 Península de 

Setúbal 

Almada 169.914 70,20 2.478,7 5 Península de 

Setúbal 

Amadora 176.298 23,77 7.361,7 6 Península de 

Lisboa 

Barreiro 76.604 33,81 2.164,4 4 Península de 

Setúbal 

Cascais 209.869 99,07 2.119,9 4 Península de 
Lisboa 

Lisboa 547.733 100,5 5.474,6 24 Península de 

Lisboa 

Loures 205.054 167,24 1.226,1 10 Península de 

Lisboa 

Mafra 76.685 291,66 262,9 11 Península de 
Lisboa 

Moita 66.029 55,26 1.194,9 4 Península de 

Setúbal 

Montijo 51.222 348,62 146,9 5 Península de 

Setúbal 

Odivelas 144.549 26,54 5.446,5 4 Península de 
Lisboa 

Oeiras 172.120 45,88 3.751,5 5 Península de 

Lisboa 

Palmela 62.831 462,12 135,1 4 Península de 

Setúbal 

Seixal 158.269 95,50 1.657,3 4 Península de 
Setúbal 

Sesimbra 49.500 195,47 253,2 3 Península de 

Setúbal 

Setúbal 121.185 30,33 526,1 5 Península de 

Setúbal 

Sintra 377.835 319,23 1.183,6 11 Península de 
Lisboa 

Vila Franca 

de Xira 

136.886 318,19 430,2 6 Península de 

Lisboa 

18 2.821.316 2.811,89 35.956,5 118 2 

 
 RML = Região Metropolitana de Lisboa 

https://pt.wilkipedia.org/wiki/%C3%81reaMetropolitana_de_Lisboa


Material e Métodos 

26 

 

No estudo, por conveniência, realizado em diferentes freguesias, efetuaram-se 

capturas de cimicídeos, em três concelhos da RML (Lisboa, Oeiras e Cascais), que 

correspondem a áreas urbanas desta Região (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Adaptado de http://www.opss.pt/node/138. Acedido a 6.3.2018 e Perfil Ambiental, Região de Lisboa e 

Vale do Tejo, 2012) 

 

No que diz respeito ao concelho de Lisboa, a capital do país é a maior cidade de 

Portugal, possui cerca de 506.892 habitantes tendo uma densidade populacional superior 

às outras regiões. Possui o principal polo económico, o maior porto marítimo e o principal 

aeroporto (https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal, acedido a 12.3.2018). É considerada 

um centro de influência internacional, pois apresenta grande importância em vários 

aspetos: financeiro, comercial, mediático, artístico, educacional e turístico. Possui 

uma vasta rede de autoestradas e um sistema de ferrovias de alta velocidade, que ligam 

as principais cidades à capital. Esta é a sétima cidade mais visitada no sul da Europa, teve 

1.740.000 turistas em 2009 e em 2014  ultrapassou 3,35 milhões. A nível mundial, em 

2015, foi a 35ª cidade com o maior destino turístico, com cerca de 4 milhões de turistas, 

tendo sido considerada a 11ª cidade turística mais visitada. A RML é a 20ª mais rica do 

continente europeu, com um Produto Interno Bruto (PIB) - Paridade de Poder de Compra 

(PPC) no valor de 58 mil milhões de euros, e é a 9ª cidade (Lisboa) do mundo com maior 

Figura 24- Mapa de Portugal estando assinalados, a vermelho, a Região Metropolitana de Lisboa e os 

concelhos prospetados para cimicídeos 

http://www.opss.pt/node/138
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Rodovi%C3%A1rio_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul_da_Europa
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número de conferências internacionais (https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa acedido a 

6.3.2018).  

A cidade apresenta um perímetro histórico bem delimitado, tendo várias cidades 

em volta, como Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras. A sul do Tejo, mas pertencentes ao 

distrito de Setúbal, verificam-se as cidades de Almada, Seixal e Barreiro. 

Após a nova reorganização administrativa de 2012 (Lei no 56/2012, de 8 de 

novembro), o concelho de Lisboa é, atualmente, constituído por 24 freguesias, divididas 

em cinco Unidades de Intervenção Territorial (UIT): Norte, Ocidental, Oriental, Centro e 

Centro Histórico (Figura 25 e Quadro 2). 

(Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa. Acedido a 6.3.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Mapa com a representação geográfica das 24 freguesias do concelho de Lisboa, divididas 

de acordo com as cinco Unidades de Intervenção Territorial (UIT) e com cores específicas: Verde – 

Norte; Amarelo – Ocidental; Azul – Oriental; Laranja – Centro; Rosa– Centro Histórico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seixal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa
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Quadro 2- Reorganização Administrativa de Lisboa (lei nº 56/2012, de novembro). Unidade de 

Intervenção Territorial (UIT), freguesias atuais, e anteriores do conselho de Lisboa, área e população 

(Adaptado de RAL e https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa. Acedido a 6.3.2018) 

 
Freguesias Atuais Antigas Freguesias  UIT Divisão Área (km2) População 

Santa Clara Ameixoeira  

Charneca 

 Lumiar/ Charneca 3,36 22.480 

Lumiar Lumiar   6,57 45.605 

Benfica Benfica Norte  8,03 36.985 

Carnide Carnide  Benfica/ Carnide 3,69 19.218 

São Domingos de 

Benfica 

São Domingos de 

Benfica 

  4,29 33.043 

Ajuda Ajuda    2,88 15.617 

Alcântara Alcântara  Ajuda/ Alcântara 5,07 13.943 

Belém Sta M. de Belém Ocidental Belém/ São Francisco 

Xavier 

10,43 16.528 

 São Francisco Xavier     

Beato Beato   2,46 12.737 

Marvila Marvila  Marvila/ Beato 7,12 37.793 

Olivais Sta. M. dos Olivais Oriental Olivais/ Parque das 

Nações 

8,09 33.788 

Parque das Nações    5,44 21.025 

Alvalade Alvalade 

Campo Grande 

São João de Brito 

  5,34 31.813 

Areeiro Alto do Pina 

São João de Deus 

 Campo Grande/ Anjos 1,74 20.131 

Arroios Anjos 

Pena 

São Jorge de Arroios 

  2,13 31.653 

Avenidas Novas N. S. de Fátima 

S. Sebastião da 

Pedreira 

Centro  2,99 21.625 

Campolide Campolide  Campolide/ São José 2,77 15.460 

Santo António Coração de Jesus 

São José 

São Mamede 

  1,49 11.836 

Campo de Ourique Santa Isabel 

Santo Condestável 

  1,65 22.120 

Estrela Lapa 

Prazeres 

Santos-o-Velho 

 Campo de Ourique/ Lapa 4,60 20.128 

Misericórdia Encarnação 

Mercês 

Santa Catarina 

São Paulo 

 

 

 

Bairro Alto 2,19 13.044 

Santa Maria Maior Castelo 

Madalena 

Mártires 

Sacramento 

Santa Justa 

Santiago 

Santo Estevão 

São Cristóvão e São 

Lourenço 

São Miguel 

São Nicolau 

Sé 

Socorro 

Centro 

Histórico 

Baixa 3,01 12.822 

      

Penha de França Penha de França 

São João 

 Graça/ Penha de França 2,71 27.967 

São Vicente Graça 

Santa Engrácia 

São Vicente de Fora 

  1,99 15.339 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa.%20Acedido%20a%206.3.2018
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O concelho de Oeiras (RML) é o 4o concelho mais densamente povoado de 

Portugal. Está localizado na zona mais atlântica do Estuário do Tejo, na margem direita e 

em redor de uma pequena baía da Costa de Lisboa, a este da capital e a oeste de Cascais. 

É constituído por cinco freguesias: Barcarena (1), Porto Salvo (2), Algés, Linda a Velha, 

Cruz Quebrada - Dafundo (3), Carnaxide-Queijas (4) e Oeiras-São Julião da Barra, Paço 

de Arcos, Caxias (5) (Figura 26). Possui uma área de 45,88 km2, com 173.149 habitantes 

(Censo, 2015). Apresenta um clima temperado marítimo, com infraestruturas adequadas 

para o turismo.  

 

Figura 26- Mapa com a representação geográfica das freguesias do concelho de Oeiras (RML) 

(Adaptado de https://geneall.net/pt/mapa/177/oeiras/. Acedido a 6.3.2018) 

 

O concelho de Cascais (RML) é constituído, atualmente, por quatro freguesias: 

Cascais e Estoril (1), Parede e Carcavelos (2), Alcabideche (3) e São Domingos de Rana 

(4) (Figura 27). Possui 209.869 habitantes (Censo, 2011). É considerado um dos 

principais destinos turísticos de Portugal. Localiza-se na Península de Lisboa, está 

limitado a norte por Sintra, a leste por Oeiras, e a sul e a oeste pelo Oceano Atlântico. 

Situa-se a 27 km da cidade de Lisboa e é o 5º concelho mais populoso de Portugal.  

 

 

Figura 27- Mapa com a distribuição das freguesias do concelho de Cascais (RML). 

(Adaptado de http://saestagio.blogspot.pt/2013/10/apresentacao-da-cidade-de-estagio.html .Acedido a 

6.3.2018) 

https://geneall.net/pt/mapa/177/oeiras/
http://saestagio.blogspot.pt/2013/10/apresentacao-da-cidade-de-estagio.html%20.Acedido%20a%206.3.2018
http://saestagio.blogspot.pt/2013/10/apresentacao-da-cidade-de-estagio.html%20.Acedido%20a%206.3.2018
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2.2- CAPTURA DE CIMICÍDEOS, EM DIFERENTES FREGUESIAS DA RML, COM A 

COLABORAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONTROLO DE PRAGAS 

As prospeções cimicídicas foram efetuadas em vários tipos e variedades de 

habitações humanas dos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, após os proprietários 

terem solicitado a prestação de serviços da Empresa de controlo de pragas bio 2 health. 

Assim, com o apoio do Empresário da referida empresa, e após o consentimento verbal 

dos proprietários/inquilinos, efetuaram-se capturas em 11 freguesias da RML, 

nomeadamente Lumiar, Alcântara, Arroios, Avenidas Novas, Misericórdia, Santa Maria 

Maior, Penha de França, São Vicente, Algés (Linda a Velha-Cruz Quebrada-Dafundo), 

Alcabideche e Estoril (Cascais) (Figura 28). 

 

 

Figura 28- Três concelhos da RML onde se efetuaram prospeções cimicídicas: A - Freguesias do concelho 

de Lisboa; B - Freguesia do concelho de Oeiras; C - Freguesias do concelho de Cascais 

(Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa, 

https://geneall.net/pt/mapa/177/oeiras/, http://saestagio.blogspot.pt/2013/10/apresentacao-da-cidade-de-

estagio.html. Acedido a 6.3.2018) 

 

 

Das 24 freguesias do concelho de Lisboa, foram prospetadas oito freguesias 

(8/24), nomeadamente Lumiar (UIT Norte), Alcântara (UIT Ocidental), Arroios (UIT 

Centro), Avenidas Novas (UIT Centro), Misericórdia (UIT Centro Histórico), Santa 

Maria Maior (UIT Centro Histórico), Penha de França e São Vicente (UIT Centro 

Histórico) (Figuras 29 e 30). Destas freguesias, no Lumiar efetuaram-se três prospeções, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_freguesias_de_Lisboa
https://geneall.net/pt/mapa/177/oeiras/
http://saestagio.blogspot.pt/2013/10/apresentacao-da-cidade-de-estagio.html
http://saestagio.blogspot.pt/2013/10/apresentacao-da-cidade-de-estagio.html
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em Alcântara, Arroios e Santa Maria Maior, duas prospeções por freguesia e, nas 

restantes, uma prospeção por freguesia. 

No concelho de Oeiras, das cinco freguesias que constituem o concelho, efetuou-

se uma prospeção na freguesia de Algés (1/5). No concelho de Cascais, das quatro 

freguesias, efetuou-se uma prospeção na freguesia de Alcabideche e outra no Estoril 

(freguesia de Cascais - Estoril) (2/4), (Figura 31 e Quadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fotografia de Edna Bernardo) 

A B C 

Figura 29- Diferentes perspetivas de um quarto, da variedade apartamento, da freguesia das Avenidas 

Novas, concelho de Lisboa, onde se realizaram prospeções cimicídicas (A, B, C) 

Figura 30- Quarto de um Hotel, da freguesia da Misericórdia, onde se realizaram prospeções 

cimicídicas 
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(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

 

Quadro 3- Concelhos e freguesias da RML, ano de capturas, e número de prospeções cimicídicas, por 

freguesia 

 

Concelhos 

RML 

 

2016, 2017, 2018. 

Freguesias prospetadas 

 

Nº de prospeções  

por freguesia 

 

 

 

 

Lisboa 

Alcântara  

Arroios  

Avenidas Novas  

Lumiar  

Misericórdia  

Penha de França  

Santa Maria Maior 

São Vicente  

2 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

Oeiras Algés  1 

Cascais Alcabideche  

Estoril 

1 

1 

3 11 16 

 

 

2.2.1- Consentimento dos proprietários/inquilinos das habitações prospetadas 

Todos os proprietários, ou inquilinos, dos diferentes tipos e variedades das 

habitações prospetadas, deram o consentimento verbal informado para que os quartos, 

salas, ou outras divisões, fossem prospetados, no que diz respeito à observação e captura 

de percevejos, e no caso de se verificar a presença destes ectoparasitas, fossem capturados 

e trazidos, em etanol 70%, para o IHMT, para posterior identificação morfológica. 

Figura 31- Armação de um beliche de um quarto, de um Hostel, da freguesia do Estoril, onde se realizaram 

prospeções cimicídicas (a seta indica a parte inferior da cama superior). 
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A solicitação da presença da Empresa de controlo de pragas bio 2 health foi 

efetuada pelos proprietários/inquilinos, uma vez que, ou os hóspedes, ou os próprios 

proprietários/inquilinos, tinham queixas de picadas de insetos ou, ainda, estes 

ectoparasitas não permanentes tinham sido observados pelos referidos proprietários 

(Figura 32). A todos, foi-lhes garantido que o nome das pessoas/estabelecimentos/casas 

e endereços permaneceriam anónimos, durante a prospeção, na recolha de exemplares, e 

aquando se tirassem fotografias que sugerissem a presença de percevejos ou a diurese dos 

mesmos. Também se deram as mesmas garantias aquando da realização deste trabalho e 

eventuais publicações científicas. 

Como este estudo implicou a captura de insetos ectoparasitas não permanentes, ou 

seja, que entram em contato com o ser humano, esporadicamente, e não como os piolhos 

Pediculus humanus capitis, que são ectoparasitas permanentes dos seres humanos, não 

foram necessários quaisquer pareceres para além do pedido e consentimento verbal dos 

interessados que solicitaram a empresa de controlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

2.3- PERÍODO DE PROSPEÇÃO E MATERIAL UTILIZADO NAS CAPTURAS DE CIMICÍDEOS 

As prospeções ocorreram em junho, julho, setembro e outubro de 2016 (4 meses - 

4 prospeções em diferentes variedades de habitações), abril, julho, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2017 (6 meses - 11 prospeções – diferentes variedades), e em 

janeiro de 2018 (um mês - 1 prospeção – uma variedade). No total, realizaram-se 16 

Figura 32- Braço de um inquilino, de um apartamento prospetado, que apresentava uma piodermite por picada 

de percevejos. 
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prospeções, durante 11 meses, com uma periodicidade de aproximadamente duas 

prospeções por mês (diferentes habitações avaliadas). Estas foram realizadas de acordo 

com as deslocações da Empresa de controlo de pragas. 

Previamente a cada uma das prospeções, e tendo em conta as capturas, foi 

necessário agrupar e levar diferentes materiais, para que as mesmas se pudessem realizar. 

Assim, numa caixa plástica translúcida, com condições de poder ficar bem fechada, foram 

acondicionados os seguintes materiais: luvas descartáveis, etanol 70% e 90%, cotonetes, 

pinças entomológicas, tesoura, pipetas de plástico, pincel, frascos plásticos, fita adesiva, 

marcador de tinta, caneta esferográfica, borracha e lápis. Para além da caixa, foi 

necessário um dossier com as fichas de campo, que serão descritas no ponto 2.5 (Figura 

33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

2.4- DIVISÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS VÁRIOS TIPOS E VARIEDADES DE HABITAÇÕES 

PROSPETADAS 

As habitações prospetadas foram divididas em três tipos: doméstico, comercial e 

social. Em relação aos tipos, estes foram divididos em variedades, nomeadamente 

apartamentos (doméstico), Hotéis, Hostels (comercial - Figura 34) e lares (social), sendo 

estes destinados a pessoas sem abrigo. No Quadro 4 estão representados os tipos, as 

variedades de habitações, o número e anos de prospeções. 

Figura 33- Material utilizado para as capturas cimicídicas e registo das prospeções. 
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(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

 

 

Quadro 4- Tipo e variedade de habitações prospetadas, número (Nº) e ano de prospeções 

Tipo Variedade 2016 

Nº 

2017 

Nº 

2018 

Nº 

Total 

Nº 

Doméstico Apartamento 3 5 1 9 

Comercial Hostel 0 3 0 3 

 Hotel 0 1 0 1 

 Social Lar 1 2 0 3 

3 4 4 11 1 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34- Habitação do tipo comercial, variedade Hostel: dois quartos prospetados no concelho de 

Lisboa 
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2.5- UTILIZAÇÃO DE FICHAS DE CAMPO 

Para a realização das prospeções e capturas cimicídicas, elaboraram-se, 

previamente, fichas de campo, para registo de diferentes dados, por cada prospeção, em 

que uma ficha pode ser observada na Figura 35.  

Figura 35- Exemplo de uma ficha de campo utilizada nas prospeções cimicídicas 
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2.6- MÉTODO DE CAPTURA UTILIZADO 

Aquando da entrada num quarto, sala, ou outra divisão da habitação a ser 

prospetada, realizou-se, em primeiro lugar, uma observação geral das paredes, tetos, 

mobiliário, e outros, para avaliação da existência, ou não, de diurese que eventualmente 

fosse compatível com a presença de percevejos. Este procedimento demorava cerca de 20 

a 30 minutos, dependendo da área do espaço, do tipo e quantidade de mobiliário e de 

roupas “espalhadas”. De seguida, seguia-se uma observação mais minuciosa e que na 

presença de percevejos, efetuava-se a captura dos mesmos. Esta segunda fase, demorava 

cerca de uma hora, no caso da habitação (quartos/salas) ser positiva. Procurou-se que o 

tempo fosse o mesmo, para posteriormente se determinar o grau de infestação do 

quarto/sala da habitação em causa, de uma forma padronizada. 

 

2.6.1- Captura manual 

 Neste trabalho utilizou-se, como método de captura, a captura manual, uma vez 

que a sucção por vácuo se tornava não só muito mais dispendiosa, mas também podia 

verificar-se o risco da dispersão de algum exemplar para outro quarto, ou sala, da 

habitação, uma vez que não havia tempo para uma rigorosa desinfestação do aparelho 

elétrico (de um quarto para outro). 

 Ao se constatar a existência de percevejos, adultos e/ou imaturos, em quaisquer 

dos locais habituais para a permanência destes insetos, estes eram coletados com 

cotonetes e/ou pinças, e/ou mesmo à mão, mas sempre utilizando luvas descartáveis, e 

colocados em frascos plásticos, que já continham etanol 70%, e que eram, de imediato, 

fechados e selados com fita adesiva. De seguida, numerava-se o frasco de acordo com o 

número da ficha, que já estava parcialmente preenchida antes de se efetuarem as capturas, 

ou seja, tinha os registos da primeira fase da avaliação. Algumas questões foram 

colocadas aos proprietários/inquilinos, sempre que estes se encontravam nas habitações 

no momento das capturas, e anotadas as respostas quando estes se disponibilizassem ou 

soubessem. Os locais infestados, sempre que possível, foram fotografados, sem pôr em 

causa o anonimato das pessoas e endereços. 
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2.6.2- Conservação dos exemplares capturados 

 Os percevejos capturados e colocados nos frascos plásticos, devidamente selados 

e numerados foram, posteriormente, guardados numa caixa de esferovite com tampa para 

que se conservassem no escuro, à temperatura ambiente (cerca de 23ºC), até serem 

contados e identificados morfologicamente até ao nível de espécie, no Laboratório de 

Entomologia Médica do IHMT, UNL (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7- PROCEDIMENTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA E CONTAGEM DOS 

CIMICÍDEOS CAPTURADOS 

De cada frasco devidamente identificado, em relação ao número da ficha de 

campo, cada exemplar, adulto ou imaturo, foi colocado, individualmente, através de uma 

pipeta plástica, numa placa de Petri contendo etanol 70%, para identificação, ao 

estereomicroscópio, do sexo, do estado alimentar, ovo, com ou sem opérculo, ninfa ou 

exúvia ninfal. Foi efetuada a contagem dos exemplares e os dados registados no caderno 

de laboratório, seguindo-se a identificação morfológica da espécie ao estereomicroscópio. 

Foi efetuado o registo fotográfico de vários exemplares, através de smartphone, cujas 

imagens serão apresentados no capítulo dos Resultados. Todos estes procedimentos 

efetuaram-se no Laboratório de Entomologia Médica, UEI PM, GHTM, IHMT, UNL 

(Figura 37). 

Figura 36- Frascos de plástico numerados, contendo cimicídeos em etanol 70% 
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(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

2.8- IDENTIFICAÇÃO MORFOLÓGICA DAS ESPÉCIES CIMICÍDICAS COLETADAS 

Os cimicídeos foram identificados, ao nível da espécie, ao estereomicrocópio 

(Wild Heerbrugg, M-8), utilizando ampliações de 6, 9, 12, 18, 25, 40 e 50 vezes, de acordo 

com os as características morfológicas que necessitassem de menor ou maior ampliação 

(Figura 38). 

Tendo em vista a identificação, utilizou-se uma chave dicotómica modificada a 

partir das chaves apresentadas pelos seguintes investigadores/Instituições: Pratt & 

Stojanovich (1964), Pinto et al. (2007), Mathison & Pritt (2014) e Department of Defense 

- United States of America (2019). A referida chave encontra-se nos parágrafos seguintes 

(ponto 2.8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografia de Edna Bernardo) 

Figura 37- Material laboratorial para separação e registo dos cimicídeos, adultos e imaturos. Identificação 

morfológica até ao nível de espécie 

Figura 38- Identificação de cimicídeos realizada ao estereomicroscópio (seta vermelha), e chave dicotómica 

utilizada (seta azul) 
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2.8.1. Chave dicotómica para identificação morfológica de espécies cimicídicas 

Os cimicídeos, de ambos os sexos, foram identificados morfologicamente, até ao 

nível de espécie, através das características morfológicas externas apresentadas na chave 

entomológica. Foram efetuados registos fotográficos, que serão apresentados no capítulo 

dos Resultados. Após a identificação, todos os exemplares foram conservados, 

individualmente, em tubos Eppendorf, em etanol 70%, à temperatura ambiente e no 

escuro para, eventuais, estudos posteriores.  

 

Chave dicotómica para identificação morfológica de cimicídeos com importância médica: 

 

1- Insetos com o corpo achatado dorsoventralmente, probóscis tubular, perfurante e 

sugador, composto por 3 segmentos, e quando o inseto está em repouso a armadura bucal 

encontra-se dirigida de diante para trás, na face ventral. O probóscis não ultrapassa o pró-

esterno. São visíveis dois pares de asas mais ou menos desenvolvidas, em que as 

anteriores apresentam uma maior consistência que as posteriores. O par de asas anterior 

apresenta uma maior consistência na porção basal e é mais membranosa na porção distal 

(asa semimembranosa ou hemiélitro). As asas são bem desenvolvidas cobrindo todo o 

abdómen. A cabeça apresenta 2 ocelos proeminentes, o pescoço é bem diferenciado, as 

antenas são filiformes, implantadas lateralmente, apresentando 4 

segmentos……………………………………………………………Ordem Hemiptera, 

Subordem Heteroptera, Família Reduviidae (Figura 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de: 
https://www.google.com/search?q=triatom%C3%ADneo&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4mtrUqInjAhXhAmMBHUadDIAQ_AUIECgB&biw=1234&bi

h=587#imgrc=GOvxdha5dH-KWM: https://www.google.com/search?q=triatomineo&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmo7iqqonjAhWKHxQKHRreBEkQ_AUIECgB&biw=1234&bi

h=587#imgrc=2ImTKq4omB98lM:. Acedido a 27.6.2019) 

A 
B 

Probóscis, posição em repouso 

Figura 39- A- Reduvídeo. B- Probóscis sob a face ventral 

https://www.google.com/search?q=triatom%C3%ADneo&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4mtrUqInjAhXhAmMBHUadDIAQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=GOvxdha5dH-KWM:
https://www.google.com/search?q=triatom%C3%ADneo&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4mtrUqInjAhXhAmMBHUadDIAQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=GOvxdha5dH-KWM:
https://www.google.com/search?q=triatom%C3%ADneo&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4mtrUqInjAhXhAmMBHUadDIAQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=GOvxdha5dH-KWM:
https://www.google.com/search?q=triatomineo&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmo7iqqonjAhWKHxQKHRreBEkQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=2ImTKq4omB98lM:
https://www.google.com/search?q=triatomineo&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmo7iqqonjAhWKHxQKHRreBEkQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=2ImTKq4omB98lM:
https://www.google.com/search?q=triatomineo&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmo7iqqonjAhWKHxQKHRreBEkQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=2ImTKq4omB98lM:
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2- Insetos com o corpo de forma oval, achatado dorso ventralmente, probóscis tubular, 

perfurante e sugador, composto por 3 segmentos e dobrado sob a face ventral, quando o 

inseto está em repouso. Os dois pares de asas estão modificados e são apenas vestigiais e 

não funcionais. O primeiro par de asas está reduzido a simples escamas e o segundo é 

inexistente. Não apresenta ocelos………………………Ordem Hemiptera, Subordem 

Heteroptera, Família Cimicidae (Figura 40)…………………………….…………….3 

 

 

 

 

 

 

 
(Adaptado de: 

https://www.google.com/search?q=Cimicidae&rlz=1C1JZAP_pt-

PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYh_Oz0InjAhWFnVwKHdo8CwEQ_AUIECgB&biw=1234&bi

h=587#imgrc=NY2W8-4-0ZOd0M: https://www.pbase.com/tmurray74/bed_bugs_cimicidae . Acedido a 27.06.2019) 

 

3- A porção anterior do probóscis, na face ventral, está próxima do segundo par de 

patas……………………………………Espécies cimicídicas ligadas a aves domésticas 

 

-A porção anterior do probóscis, face ventral, está amplamente afastada do segundo par 

de patas, não atingindo as coxas destas (Figura 41)………………………………………4 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Mathison & Pritt (2014) 

 

4- Terceiro e quarto segmentos antenares iguais…………Espécies cimicídicas ligadas a 

andorinhas 

- Quarto segmento antenar mais curto que o terceiro (Figura 42)………………………..5 

 

 

 

 

A B 

Probóscis, posição em repouso 

1º 

2º 

3º 

4º 

Figura 40- A- Cimicídeo. B- Probóscis sob a face ventral 

Figura 41- Face ventral de cimicídeo (cabeça e tórax), em que as setas vermelhas mostram a distância 

entre a região anterior do probóscis e as coxas do segundo par de patas. 

Figura 42- Segmentos antenares de cimicídeo 

https://www.google.com/search?q=Cimicidae&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYh_Oz0InjAhWFnVwKHdo8CwEQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=NY2W8-4-0ZOd0M:
https://www.google.com/search?q=Cimicidae&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYh_Oz0InjAhWFnVwKHdo8CwEQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=NY2W8-4-0ZOd0M:
https://www.google.com/search?q=Cimicidae&rlz=1C1JZAP_pt-PTPT834PT835&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYh_Oz0InjAhWFnVwKHdo8CwEQ_AUIECgB&biw=1234&bih=587#imgrc=NY2W8-4-0ZOd0M:
https://www.pbase.com/tmurray74/bed_bugs_cimicidae
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5- Sedas do pronoto de comprimento igual, ou superior, à largura dos olhos…… Espécies 

cimicídicas ligadas a morcegos (Figura 43) 

- Sedas do pronoto mais curtas que a largura dos olhos (Figura 44)……………………6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pronoto com a margem anterior moderadamente escavada (Figura 

44)………………………………………..……………………………Cimex hemipterus 

 

 

 

 

 

 

 

- Pronoto com a margem anterior profundamente escavada (Figura 

45)………………………………………………………………..…….Cimex lectularius 

 

 

 

 

 

 

 

[Chave dicotómica adaptada de: Pratt & Stojanovich (1964); Pinto et al. (2007); Mathison & Pritt (2014); 

Department of Defense, United States of America (2019)] 

 

 

Figura 43- Cimicídeo: relação do comprimento das sedas do pronoto com a largura dos olhos (setas pretas) 

 

Figura 44- Cimicídeo: característica da margem anterior do pronoto de C. hemipterus (seta preta apontando 

para a margem anterior do pronoto) 

 

Figura 45- Cimicídeo: característica da margem anterior do pronoto de C. lectularius (seta preta 

apontando para a margem anterior do pronoto) 
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2.9- DETERMINAÇÃO DA RAZÃO DOS SEXOS DOS CIMICÍDEOS CAPTURADOS 

A razão dos sexos corresponde ao número total de machos a dividir pelo número 

total de fêmeas, correspondendo, portanto, ao número de machos por fêmea.  

 

2.10- DETERMINAÇÃO DA ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS ESPÉCIES CIMICÍDICAS 

COLETADAS 

A abundância relativa das espécies, corresponde ao número total de exemplares 

capturados de uma determinada espécie, sobre o número total de exemplares capturados 

das várias espécies, a multiplicar por cem (%). 

 

2.11- DETERMINAÇÃO DA TAXA DE INFESTAÇÃO, POR CIMICÍDEOS, DOS QUARTOS/SALAS 

DE DIFERENTES VARIEDADES DE HABITAÇÕES PROSPETADAS 

A taxa de infestação de uma determinada variedade de habitação prospetada, 

corresponde ao número de quartos/salas da variedade de habitação infestada, por 

cimicídeos, sobre o número total de quartos/salas prospetados de diferentes variedades de 

habitações, a multiplicar por cem (%). 

 

2.12- DETERMINAÇÃO DO GRAU DE INFESTAÇÃO DAS HABITAÇÕES PROSPETADAS 

Para determinar o grau de infestação, efetuou-se uma escala entomológica, de 0 a 

5, que representa a ausência ou a presença de cimicídeos nos quartos/salas das habitações 

prospetadas, tendo em conta o número de exemplares capturados, a presença de diurese, 

o sexo e todos os restantes estados do ciclo de vida (Quadro 5). De acordo com esta escala, 

a habitação pode apresentar risco nulo (grau 0) para a presença destes ectoparasitas, até à 

infestação máxima (grau 5). A aplicação da escala pode, ainda, contribuir para a avaliação 

do tipo, intensidade e frequência da luta, contra os percevejos, a ser utilizada por uma 

Empresa de controlo de pragas uma vez que indica não apenas a presença de percevejos 

mas a gravidade da infestação. 
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Quadro 5- Escala entomológica, de 0 a 5, para determinação do grau de infestação por percevejos das 

habitações prospetadas 

 

0 Ausência de diurese e/ou cimicídeos adultos e imaturos 

1 Presença de diurese 

2 Presença de adultos, fêmeas ou machos, e diurese 

3 Presença de fêmeas e machos, e diurese 

4 Presença de fêmeas e machos, ovos com ou sem opérculo, e diurese 

5 Presença de fêmeas e machos, ovos com ou sem opérculo, ninfas, exúvias 

ninfais e diurese 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grau de infestação cimicídica por quarto/sala de habitação prospetada 
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3- RESULTADOS 

3.1- PROSPEÇÕES E ESPÉCIE CIMICÍDICA CAPTURADA EM CONCELHOS, FREGUESIAS, 

TIPOS, E VARIEDADES DE HABITAÇÕES NA RML, 2016-2018 

Realizaram-se 16 avaliações cimicídicas, em diferentes tipos e variedades de 

habitações humanas, e efetuaram-se capturas em 45 quartos/salas, em 3 tipos (doméstico, 

comercial e social) e 4 variedades de habitações (apartamento, hostel, hotel e lar), em 3 

concelhos (Lisboa, Oeiras e Cascais) e 11 freguesias (Lumiar, S. Vicente, Stª Maria 

Maior, Arroios, Misericórdia, Avenidas Novas, Alcântara, Penha de França, Algés, 

Alcabideche e Cascais) da Região Metropolitana de Lisboa (RML), Portugal. 

Todos os percevejos adultos, de ambos os sexos, e imaturos, foram identificados 

morfologicamente como pertencentes à espécie Cimex lectularius (Figuras 46, 47 e 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografia de Edna Bernardo) 

4º segmento 

antenar mais curto 

que o 3º 

Pénis 

Fissura para o 

órgão de Berlese 

A 

B 

Figura 46- Cimex lectularius macho, face ventral. A seta vermelha indica a relação do 4º e 3º segmentos 

antenares, e as setas pretas indicam o pénis. 

 

Figura 47- Cimex lectularius fêmea, ingurgitada, face ventral (A). A seta indica a abertura para o órgão 

de Berlese ou de Ribaga (outro exemplar fêmea - face ventral) (B) 
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(Fotografia de Edna Bernardo) 

 

 No total, capturaram-se 73 adultos, de ambos os sexos, dos quais 67,12% (49/73) 

eram fêmeas e 32,88% (24/73) eram machos. Dos 49 imaturos capturados, 81,63% 

(40/49) eram ninfas e 18,37% (9/49) ovos. No conjunto de todos os percevejos da espécie 

Cimex lectularius, adultos e imaturos, capturaram-se 122 exemplares e, ainda, 11 exúvias 

ninfais. 

 

3.2- CIMEX LECTULARIUS CAPTURADOS NA RML, NA VARIEDADE APARTAMENTO: 

NÚMERO DE EXEMPLARES, ADULTOS E IMATUROS, GRAU DE INFESTAÇÃO, CONCELHOS 

E FREGUESIAS 

No Quadro 6 está representado o grau de infestação cimicídica das habitações 

humanas, da variedade apartamento, a partir da avaliação dos quartos/salas prospetados 

em diferentes concelhos e freguesias da RML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B C D 

Figura 48- Cimicídeos: A - ovo, B - ninfa, C - ninfa ingurgitada, D - exúvia ninfal 
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Quadro 6- Grau de infestação dos quartos/salas das habitações, da variedade apartamento, localizadas em 

dois concelhos e sete freguesias da RML, 2016 a 2018 

Nº 

Concelho 

Nº 

Freguesia 

Nº 

Variedade 

habitação 

Nº 

Quartos  

Salas 

Nº 

Fêmeas 

Nº 

Machos 

Nº 

Ninfas 

Nº 

Ovos 

Nº 

Exúvias 

ninfais 

 

Diurese 

 

Grau de  

infestação 

Lisboa Lumiar Apartamento 1 1 2 0 0 2 positivo 5 

Lisboa Lumiar Apartamento 1 3 1 2 0 0 negativo 5 

Lisboa Lumiar Apartamento 2 3 0 1 0 0 positivo 5 

Lisboa S. Vicente Apartamento 2 6 5 5 3 1 positivo 5 

Lisboa Sta. M. 

Maior 

Apartamento 1 3 0 0 0 0 negativo 2 

Lisboa Arroios Apartamento 1 0 4 3 0 1 positivo 5 

Lisboa Av. 

Novas 

Apartamento 2 2 1 0 0 0 positivo 3 

Lisboa Alcântara Apartamento 3 5 4 1 0 1 positivo 5 

Oeiras Algés Apartamento 1 1 4 2 0 3 negativo 4 

 

Total:  2 

 

7 

 

1 

 

14 

 

24 

 

19 

 

14 

 

3 

 

8 

 

11+ / 3 - 

10/5, 

1/4, 

2/3, 

1/2 

Nº = Número 

 

Em relação ao número total de Cimex lectularius adultos, de ambos os sexos (43), 

capturados em 14 quartos/salas, da variedade apartamento, 55,81% (24/43) eram fêmeas, 

das quais, 75% (18/24) estavam ingurgitadas. 44,19% (19/43) eram machos e destes, 

36,84% (7/19) estavam ingurgitados. A razão dos sexos foi de 0,79:1, isto é 0,79 machos 

para 1 fêmea. 

O número total de cimicídeos imaturos (ovos e ninfas) foi de 17 exemplares. O 

número total de cimicídeos (adultos - 43 e imaturos - 17) da espécie C. lectularius foi de 

60 exemplares. 

No colchão de uma cama, de um dos quartos, variedade apartamento, cujo grau de 

infestação correspondeu a 5 (grau de infestação máxima), observaram-se e capturaram-se 

Cimex lectularius adultos, de ambos os sexos, ovos, ninfas, exúvias ninfais e diurese 

(Figura 49). Estas capturas efetuaram-se na freguesia de S. Vicente, concelho de Lisboa.  
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(Fotografia de Edna Bernardo) 
 

Quanto ao grau de infestação dos 14 quartos/salas das habitações, variedade 

apartamento, estes encontravam-se nos seguintes graus: 

- 71,43% (10/14) dos quartos/salas, no grau 5 (infestação máxima); 

- 7,14% (1/14), no grau 4; 

- 14,29% (2/14), no grau 3; 

- 7,14% (1/14), no grau 2. 

 

3.3- CIMEX LECTULARIUS CAPTURADOS NA RML, NA VARIEDADE HOSTEL: NÚMERO DE 

EXEMPLARES, ADULTOS E IMATUROS, GRAU DE INFESTAÇÃO, CONCELHOS E 

FREGUESIAS 

No Quadro 7 está representado o grau de infestação cimicídica das habitações 

humanas, da variedade hostel, a partir da avaliação dos quartos/salas prospetados em 

diferentes concelhos e freguesias da RML. 

 

Quadro 7- Grau de infestação dos quartos/salas das habitações, da variedade hostel, localizadas em dois 

concelhos e três freguesias da RML, 2016 a 2018 

Nº 

Concelho 

Nº 

Freguesia 
Nº 

Variedade 

habitação 

Nº 

Quartos  

Salas 

Nº 

Fêmeas 

Nº 

Machos 

Nº 

Ninfas 

Nº 

Ovos 

Nº 

Exúvias 

ninfais 

 

Diurese 

 
Grau de  

infestação 

Lisboa Penha de França Hostel 1 3 0 0 0 0 positivo 2 

Lisboa Sta. M. Maior Hostel 22 0 0 0 0 0 positivo 1 

Cascais Cascais e Estoril Hostel 1 1 0 2 5 0 positivo 5 

 

Total:  2 

 

3 

 

1 

 

24 

 

4 

 

0 

 

2 

 

5 

 

0 

 

24 + 

1/5, 

1/2, 

22/1 

Nº = Número 

Figura 49- Cimicídeos adultos, imaturos e diurese no colchão de uma cama, variedade apartamento, RML 
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Em relação ao número total de Cimex lectularius adultos, capturados em 24 

quartos/salas, da variedade hostel, 100% (4/4) eram fêmeas, das quais, 100% (4/4) 

estavam ingurgitadas, não se tendo capturado machos. A razão dos sexos foi de 0. 

O número total de cimicídeos imaturos (ovos e ninfas) foi de 7 exemplares. O 

número total de cimicídeos (adultos - 4 e imaturos - 7) da espécie C. lectularius foi de 11 

exemplares. 

Quanto ao grau de infestação dos 24 quartos/salas das habitações, variedade 

hostel, estes foram os seguintes: 

- 4,17% (1/24) dos quartos/salas, no grau 5 (infestação máxima); 

- 4,17% (1/24), no grau 2; 

- 91,66% (22/24), no grau 1. 

 

3.4- CIMEX LECTULARIUS CAPTURADOS NA RML, NA VARIEDADE HOTEL: NÚMERO DE 

EXEMPLARES, ADULTOS E IMATUROS, GRAU DE INFESTAÇÃO, CONCELHOS E 

FREGUESIAS 

 

No Quadro 8 está representado o grau de infestação cimicídica da habitação 

humana, da variedade hotel, a partir da avaliação dos quartos/salas prospetados num 

concelho e numa freguesia da RML. 

 
Quadro 8- Grau de infestação dos quartos/salas da habitação, da variedade hotel, localizada em um 

concelho e uma freguesia da RML, 2016 a 2018 

Nº 

Concelho 

Nº 

Freguesia 

Nº 

Variedade 

habitação 

Nº 

Quartos  

Salas 

Nº 

Fêmeas 

Nº 

Machos 

Nº 

Ninfas 

Nº 

Ovos 

Nº 

Exúvias 

ninfais 

 

Diurese 

 

Grau de  

infestação 

Lisboa Misericórdia Hotel 3 9 3 7 0 3 positivo 5 

 

Total:  1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

9 

 

3 

 

7 

 

0 

 

3 

 

3 + 

 

3/5 

 

Nº = Número 

 

Em relação ao número total de Cimex lectularius adultos, capturados em 3 

quartos/salas, da variedade hotel, 75% (9/12) eram fêmeas, das quais, 100% (9/9) estavam 
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ingurgitadas. 25% (3/12) eram machos e destes, 66,67% (2/3) estavam ingurgitados. A 

razão dos sexos foi de 0,33:1, isto é 0,33 machos para 1 fêmea. 

O número total de cimicídeos imaturos (ovos e ninfas) foi de 7 exemplares. O 

número total de cimicídeos (adultos - 12 e imaturos - 7) da espécie C. lectularius foi de 

19 exemplares. 

Quanto ao grau de infestação dos 3 quartos/salas das habitações, variedade hotel, 

estes encontravam-se nos seguintes graus: 

- 100% (3/3) dos quartos/salas, no grau 5 (infestação máxima). 

 

3.5- CIMEX LECTULARIUS CAPTURADOS NA RML, NA VARIEDADE LAR: NÚMERO DE 

EXEMPLARES, ADULTOS E IMATUROS, GRAU DE INFESTAÇÃO, CONCELHOS E 

FREGUESIAS 

No Quadro 9 está representado o grau de infestação cimicídica das habitações 

humanas, da variedade lar, a partir da avaliação dos quartos/salas prospetados em 

diferentes concelhos e freguesias da RML. 

 

Quadro 9- Grau de infestação dos quartos/salas das habitações, da variedade lar, localizadas em dois 

concelhos e três freguesias da RML, 2016 a 2018 

Nº 

Concelho 

Nº 

Freguesia 

Nº 

Variedade 

habitação 

Nº 

Quartos  

Salas 

Nº 

Fêmeas 

Nº 

Machos 

Nº 

Ninfas 

Nº 

Ovos 

Nº 

Exúvias 

ninfais 

 

Diurese 

 

Grau de  

infestação 

Lisboa Arroios Lar 1 1 0 0 0 0 positivo 2 

Lisboa Alcântara Lar 2 7 1 17 1 0 positivo 5 

Cascais Alcabideche Lar 1 4 1 0 0 0 negativo 3 

 

Total:  2 

 

3 

 

1 

 

4 

 

12 

 

2 

 

17 

 

1 

 

0 

 

3 +/ 1 - 

2/5, 

1/3, 

1/2 

Nº = Número 

 

Em relação ao número total de Cimex lectularius adultos, de ambos os sexos, 

capturados em 4 quartos/salas, da variedade lar, 85,71% (12/14) eram fêmeas, das quais, 

100% (12/12) estavam ingurgitadas. 14,29% (2/14) eram machos e destes, 50% (1/2) 

estavam ingurgitados. A razão dos sexos foi de 0,17:1, isto é 0,17 machos para 1 fêmea. 

O número total de cimicídeos imaturos (ovos e ninfas) foi de 18 exemplares. O 

número total de cimicídeos (adultos - 14 e imaturos - 18) da espécie C. lectularius foi de 

32 exemplares. 
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Quanto ao grau de infestação dos 4 quartos/salas das habitações, variedade lar, 

estes encontravam-se nos seguintes graus: 

- 50% (2/4) dos quartos/salas, no grau 5 (infestação máxima); 

- 25% (1/4), no grau 3; 

- 25% (1/4), no grau 2. 

 

3.6- TAXA DE INFESTAÇÃO CIMICÍDICA, POR VARIEDADE DE HABITAÇÕES HUMANAS, EM 

FUNÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE QUARTOS/SALAS PROSPETADOS, RML, 2016-2018 

Das 16 avaliações cimicídicas realizadas em três concelhos e onze freguesias da 

RML, em três tipos (doméstico, comercial e social) e quatro variedades de habitações 

humanas (apartamento, hostel, hotel e lar), prospetaram-se, no total, 45 quartos/salas, em  

apartamento - 14 quartos, hostel - 24 quartos, hotel - 3 quartos e lar - 4 quartos, 

correspondentes a nove apartamentos, três hostels, um hotel e três lares, respetivamente. 

Uma vez que todos os quartos se encontravam infestados (pontos anteriores) 

determinou-se a taxa total de infestação dos quartos, em relação às diferentes variedades 

de habitações.  

 

3.6.1- Taxa de infestação cimicídica, por variedade hostel, em função do número 

total de quartos/salas prospetados 

Para a variedade hostel, a taxa de infestação dos quartos observados, em relação 

ao número total de quartos, foi de 53,33% (24/45).  

 

3.6.2- Taxa de infestação cimicídica, por variedade apartamento, em função do 

número total de quartos/salas prospetados 

Para a variedade apartamento, a taxa de infestação dos quartos observados, em 

relação ao número total de quartos, foi de 31,11% (14/45).  

 

3.6.3- Taxa de infestação cimicídica, por variedade lar, em função do número total 

de quartos/salas prospetados 

Para a variedade lar, a taxa de infestação dos quartos observados, em relação ao 

número total de quartos, foi de 8,89% (4/45).  
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3.6.4- Taxa de infestação cimicídica, por variedade hotel, em função do número total 

de quartos/salas prospetados 

Para a variedade hotel, a taxa de infestação dos quartos observados, em relação ao 

número total de quartos, foi de 6,67% (3/45). 

 

3.7- RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE QUARTOS INFESTADOS POR CIMICÍDEOS, E 

OS DIFERENTES GRAUS DE INFESTAÇÃO IDENTIFICADOS, RML, 2016-2018 

Em relação aos 45 quartos/salas prospetados e infestados: 

- 35,55% (16/45) encontravam-se no grau 5; 

- 2,22% (1/45), no grau 4; 

- 6,67% (3/45), no grau 3; 

- 6,67% (3/45), no grau 2; 

- 48,89% (22/45), no grau 1 

 

Assim, em relação a todos os quartos monitorizados, cerca de 50% encontravam-

se no início de uma infestação cimicídica, ou após se terem efetuado desinfestações e 

restar a diurese como uma anterior presença de percevejos. Contudo, 36% dos quartos 

estavam no grau máximo de infestação. Os restantes quartos prospetados enquadravam-

se em graus intermédios de infestação.  

 

3.8- RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE QUARTOS INFESTADOS, POR CIMICÍDEOS, 

NO GRAU 5, E O NÚMERO DE QUARTOS DAS DIFERENTES VARIEDADES, INFESTADOS NO 

MESMO GRAU, RML, 2016-2018 

 

Dos 16 quartos que se encontraram no grau máximo de infestação, 62,5% (10/16) 

pertenciam a variedade apartamento, 18,75% (3/16) à variedade hotel, 12,5% (2/16) à 

variedade lar, e 6,25% (1/16) à variedade hostel. 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Os percevejos, ou cimicídeos, com importância em Medicina humana, são insetos 

hemimetabólicos, estritamente hematófagos, com grande resistência ao jejum, que se 

alimentam especialmente durante a noite, quando os seres humanos se encontram em 

vários locais, nomeadamente apartamentos, hotéis, lares, hospitais e outros. Como 

agentes de doença, provocando eles próprios ectoparasitoses humanas, e suas sequelas, 

tornaram-se uma verdadeira pandemia. Devido à reemergência destas ectoparasitas a 

partir dos finais dos anos 90 do século XX, atualmente, verificam-se importantes 

repercussões no âmbito da saúde pública e ainda consequências económicas (High, 2017). 

Cimex lectularius e Cimex hemipterus, espécies ligadas aos seres humanos há 

milhares de anos, apresentam uma vasta distribuição a nível global, e a sua dispersão 

passiva, ou seja, transportados nas bagagens das pessoas, aquando realizam mudanças 

e/ou viagens, é cada vez mais frequente. Desde 2006, mesmo nos transportes públicos, 

verificam-se infestações cimicídicas nos Estados Unidos da América do Norte, Reino 

Unido, França, Austrália, América Latina e outros (Pinto et al., 2007; Anderson, 2011). 

Devido a várias causas, anteriormente mencionadas na Introdução deste trabalho, 

a presença de infestações de grau máximo, encontram-se em diferentes tipos e variedades 

de habitações humanas, sem que os residentes, que sofrem picadas diárias, tenham 

conhecimento que estes insetos são uma praga, necessitando da intervenção profissional 

de Empresas de controlo de pragas. Lamentavelmente, como estes insetos deixaram de 

ter relevância entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início de 2000, há empresas 

que se dedicam a outras pragas, nomeadamente baratas, formigas, pulgas e outros, e 

desconhecem o que fazer, de forma eficaz, nas infestações por percevejos. 

Dada a gravidade da situação, vários países, americanos e europeus, começaram a 

apresentar normas específicas para a prevenção cimicídica, uma vez que as infestações 

atingiram graus elevados em vários tipos e variedades de locais ligados aos seres 

humanos. O esclarecimento sobre a bioecologia e a dispersão destes insetos que, até há 

poucos anos, se julgavam praticamente erradicados, tornou-se uma medida fundamental 

(Hwang at al., 2005; Delaunay, 2012; Wu et al., 2014; Gounder et al., 2014; Sfeir & 

Munoz-Price, 2014; Hentley et al., 2017; Tacconi et al., 2017). 

Devido à gravidade da situação a nível mundial, no que diz respeito à dispersão e 

reemergência dos percevejos com importância médica, são recomendados estudos 
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epidemiológicos para que os serviços de saúde possam tomar medidas baseadas na 

realidade concreta de cada país em particular e de todos em geral. 

Em Portugal, até à presente data, nenhum estudo científico, de carácter 

epidemiológico, tinha sido realizado no âmbito dos percevejos ligados aos seres humanos. 

Assim, tendo em vista a Região Metropolitana de Lisboa (RML), que é uma das regiões 

europeias que apresenta, cada vez mais, um grande afluxo de turistas, imigrantes, 

emigrantes, refugiados, estudantes, empresários, congressistas e outros, realizou-se um 

estudo, por conveniência, de 2016 a 2018, com a colaboração da Empresa de controlo de 

pragas bio 2 health, tendo como objetivos efetuar prospeções cimicídicas em três 

concelhos (Lisboa, Oeiras e Cascais ) e onze freguesias da referida região, identificar as 

espécies capturadas e determinar os graus de infestação dos quartos/salas das habitações 

avaliadas. 

As capturas de percevejos foram realizadas em 45 quartos/salas de quatro 

variedades de habitações humanas, nomeadamente apartamento, hostel, hotel e lar. No 

total, capturaram-se 122 exemplares, todos identificados morfologicamente como Cimex 

lectularius. Este facto está de acordo com estudos epidemiológicos recentes, realizados 

noutros países, em que se verificou que esta espécie apresenta, cada vez mais, uma 

elevada expansão a nível mundial (Emmanuel et al., 2014; Júnior et al., 2015). 

No que diz respeito à “variedade apartamento”, em que se observaram 14 quartos, 

de 9 apartamentos, 71,43% dos quartos (10/14) estavam no grau máximo de infestação 

(grau 5), e estes apartamentos estavam localizados nas freguesias de Lumiar, S. Vicente, 

Arroios e Alcântara. Em relação à “variedade hostel”, com 24 quartos observados, em 3 

hostels, 4,17% (1/24) encontravam-se no grau 5. O hostel, com este grau de infestação, 

estava situado na freguesia de Cascais e Estoril. Quanto à “variedade hotel”, em que se 

avaliaram 3 quartos, de um único hotel, os 3 quartos prospetados encontravam-se no grau 

5, ou seja, 100% (3/3) dos quartos tinham uma infestação máxima. Este hotel estava 

situado na freguesia da Misericórdia. Na “variedade lar”, dos 4 quartos prospetados, dos 

3 lares avaliados, 50% (2/4) dos quartos encontravam-se no grau máximo. O lar que 

apresentou este grau de infestação, encontrava-se na freguesia de Alcântara.  

Pelos resultados obtidos através deste trabalho, realizado pela primeira vez em 

Portugal, na Região Metropolitana de Lisboa, onde se localiza a capital do país, podemos 

concluir o seguinte: 
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Das 5 Unidades de Intervenção Territorial (UIT), correspondentes à nova 

reorganização administrativa do concelho de Lisboa (Norte, Ocidental, Oriental, Centro 

e Centro Histórico), a única UIT em que não se realizaram quaisquer prospeções 

cimicídicas foi a Oriental, uma vez que a Empresa de controlo de pragas que apoiou  este 

trabalho não foi solicitada para essa UIT; 

No total dos 3 concelhos e das 11 freguesias avaliadas, na RML, todas as 4 

variedades de habitações prospetadas encontravam-se infestadas por cimicídeos; 

Todas as variedades de habitações humanas apresentaram quartos/salas no grau 

máximo de infestação, em 6 das 11 freguesias; 

Observaram-se infestações nos diferentes graus, ou seja, de 1 a 5; 

Nos quartos/salas das variedades apartamento, hotel e lar, o grau de infestação 

máximo foi igual ou superior a 50%; 

Todos os cimicídeos capturados foram identificados morfologicamente como 

pertencentes à espécie Cimex lectularius, espécie esta, que está a expandir-se de forma 

exponencial; 

Na RML, nas diferentes variedades de habitações, as pessoas correm o risco de 

não só serem picadas por estes insetos, como transportarem os mesmos para outras 

habitações ou locais, caso não recorram a Empresas de controlo devidamente habilitadas; 

Verificou-se que a espécie cimicídica em causa tem uma distribuição abrangente 

com repercussões graves, ou seja, estes ectoparasitas podem, cada vez mais, expandirem-

se não só na RML como para outras regiões do país ou países, havendo a necessidade da 

intervenção de empresas de controlo. Contudo, as desinfestações são onerosas para quem 

não tem possibilidades económicas; 

Uma vez que este estudo foi realizado com a colaboração de uma Empresa de 

controlo de pragas (bio 2 health), que também é especialista na luta contra os percevejos, 

houve a oportunidade de todas as infestações terem sido debeladas através de uma 

abordagem integrada com a utilização de métodos mecânicos e químicos, com 3 

desinfestações, com um intervalo de 7 a 10 dias, seguidas de uma avaliação aos 15 e 30 

dias após a terceira desinfestação. 

Face ao resultados e conclusões que se obtiveram com este estudo, por 

conveniência, sugerem-se alguns aspetos que poderão ser pertinentes no que diz respeito 

à presença de cimicídeos: 
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Devido à gravidade dos cimicídeos com importância médica, em Portugal, 

nomeadamente na RML, os Serviços de Saúde, os Académicos, as Escolas, os Media e a 

Comunidade Civil em geral, deverão ser alertados/elucidados sobre a presença destes 

insetos, da sua morfologia, bioecologia e transmissão, sem alarmar mas de forma correta 

para que desde o início de uma infestação se possa recorrer a um controlo eficaz; 

As Empresas de controlo de pragas deverão fazer formações, acerca dos 

percevejos pois, por exemplo, basta que uma fêmea grávida fique num quarto/sala para 

que uma nova infestação possa ocorrer; 

No que diz respeito a Portugal, em outras freguesias da RML e noutras cidades, 

vilas e aldeias do país, deveriam ser realizados estudos epidemiológicos neste âmbito, 

uma vez que o turismo, o ecoturismo, a chegada e partida de viajantes, quer sazonalmente 

ou não, pode dar origem a um bed bug boom; 

Com o material capturado neste estudo, poder-se-ia realizar estudos moleculares 

no que diz respeito à resistência a inseticidas, e com os cimicídeos ingurgitados verificar 

se estes se alimentaram, como é expectável, em humanos, ou eventualmente, se alguns se 

alimentaram em animais domésticos, ou aves circundantes. 
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