
REVIVE – Uma sólida opção de Saúde Pública

REVIVE – a solid option for Public health

Foi com muito agrado que recebi o convite para redigir este 

editorial, principalmente por se tratar dum tema a que, como 

médico de saúde pública, atribuo um inquestionável valor e 

atualidade.

Analisando o valor intrínseco da Rede de Vigilância de Vetores 

(REVIVE) para a Saúde Pública temos de referir em primeiro 

lugar a capacitação das autoridades de saúde em função da 

georreferenciação das diversas espécies de culicídeos e ixodí-

deos, permitindo intervenções concentradas em objetivos epi-

demiológicos e de base geográfica, como acontece atualmente 

com as duas ocorrências de Aedes albopictus identificados a 

norte e a sul de Portugal. Em segundo lugar temos de atribuir 

a esta georreferenciação um valor de mapa que com a acumu-

lação de dados nos permitirá uma visão do território com valor 

epidemiológico, permitindo intervenções preventivas que pas-

sam por informação dirigida de âmbito regional ou local.

Uma das principais mais-valias do REVIVE advém da sua ca-

pacidade diagnóstica da introdução de espécies invasoras e 

da sua capacidade de pesquisar eventuais agentes patogéni-

cos. A grande mobilidade de pessoas e mercadorias leva a 

um acelerado transporte de vetores e agentes patogénicos 

que os colonizam, o que associados às alterações climáticas 

potenciam o risco de surtos epidémicos.

Mas o programa REVIVE tem outras potencialidades que o afir-

mam como uma clara opção de Saúde Pública observado do 

ponto de vista dos serviços e da mensagem interna que trans-

mite para os intervenientes diretos quer nas Unidades de Saú-

de Pública, quer no próprio Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge. A multidisciplinaridade, como pedra basilar da 

intervenção em Saúde Pública surge neste caso com uma pu-

jança pouco habitual. Para além dos maioritários técnicos de 

saúde ambiental, contribuem, pelo menos, médicos, engenhei-

ros sanitaristas, enfermeiros e biólogos. Outra dinâmica poten-

ciada pelo REVIVE é o trabalho em rede, em particular com as 

autoridades e clínicas veterinárias, as autarquias e os serviços 

de saúde quer sejam hospitais ou cuidados primários. Reforço 

aqui a participação dos veterinários pois, cada vez mais, eles 

são parceiros na saúde global, e não apenas no clássico domí-

nio das zoonoses, mas noutros que a globalização nos coloca 

como desafios como é o caso da resistência aos antibióticos. 

O REVIVE contém em si o gérmen da One health e será refor-

çado com o alargamento aos flebótomos.

Importa agora centrarmos nos desafios que se colocam daqui 

para a frente. Ninguém pode pôr em causa a persistência e cla-

reza de objetivos do Centro de Estudos de Vetores e Doenças 

Infeciosas (CEVDI) para que o REVIVE seja um êxito. Continua 

a ser importante a liderança do CEVDI na execução do progra-

ma e na criação de novas respostas, nomeadamente das que 

podem resultar da potencialidade da exploração da base de 

dados. No entanto, falta ainda uma dimensão interna à estru-

tura da Saúde Pública e que passa pela globalidade dos pro-

fissionais da saúde pública o assumirem como seu e conse-

guirem passar a mensagem da importância do REVIVE para a 

saúde dos portugueses na atualidade e sobretudo no futuro.

Só com a ação unânime dos profissionais de Saúde Pública a 

solidez da opção ficará visível.
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