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RESUMO 
 
 

Os ceratopogonídeos do gênero Culicoides Latreille formam um grupo de importância 

médica e veterinária, amplamente distribuído pelo mundo, com mais de 1.400 espécies até 

o momento. Dessas, 96% são hematófagas obrigatórias de aves e mamíferos. São 

incriminados pela transmissão de parasitas a homens e outros animais, além de causarem 

irritação cutânea e alergia. Os patógenos transmitidos ao homem podem ser tanto vírus 

como filárias. O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento da fauna de Culicoides 

presente na comunidade de Assunção do Rio Içana, Amazonas, Brasil, e verificar a relação 

das espécies coletadas na transmissão de filárias do gênero Mansonella, cujas microfilárias 

foram encontradas em exames realizados anteriormente nos moradores da comunidade. As 

coletas ocorreram nos meses de novembro de 2007 e fevereiro de 2008, períodos de menor 

e maior índice pluviométrico, respectivamente. Para o levantamento foram utilizadas 

armadilhas luminosas do tipo CDC, coleta em voluntário infectado e busca ativa em 

possíveis criadouros. Os exemplares coletados foram identificados, as fêmeas engurgitadas 

foram dissecadas em microscópio estereoscópico e então observadas ao microscópio 

óptico. Encontramos 16 espécies, das quais duas são novas, Culicoides (Hoffmania) sp.n.1, 

do grupo hylas e Culicoides sp.n.2 do grupo reticulatus. A espécie mais abundante foi 

Culicoides caprilesi, seguida de C. debilipalpis e C. paraensis, cujas presenças variam 

conforme os fatores climáticos de temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. O 

pico de atividade de C. caprilesi foi no período da tarde, e sua presença foi correlacionada 

positivamente à temperatura. C. debilipapis teve pico de atividade no período matutino, e 

correlação positiva com pressão atmosférica e umidade relativa do ar. Dentre os 1.916 

insetos dissecados, uma fêmea de Culicoides paraensis estava infectada com uma larva de 

Mansonella perstans em segundo estágio, sendo esse o primeiro encontro de M. perstans 

em Culicoides na América do Sul. Larvas de Culicoides foram coletadas em água retida 

nas cascas de cupuaçu contendo água acumulada, caracterizando-se assim um novo 

registro de criadouro para o gênero. 
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ABSTRACT 

 
 
The genus Culicoides is a group of ceratopogonid of medical and veterinary importance, 

widely distributed throughout the world, with more than 1400 species. Of these, 96% are 

obligatory blood feeding of birds and mammals. They are responsable for parasite 

transmission to man and other animals, besides causing skin damage and allergy. Both 

nematodes and viruses can be transmitted to humans. The objective of this work was to 

survey the Culicoides fauna in the community of Assunção, Rio Içana, Amazonas state, 

Brazil, and to verify the relationship of these species in the transmission of filariasis caused 

by filaria of the genus Mansonella, where riverine human populations where found 

infected by microfilárias of M. perstans and M. ozzardi. Sampling occurred in November 

2007 and February 2008, periods of lower and higher rainfall, respectively. The insects 

were caught using CDC light traps, direct collection in infected human volunteers and 

active search for possible breeding places. The midges were identified, and the females 

collected in blood activity were dissected in a stereoscopic microscope and then observed 

on the optical microscope. We identified 16 species, of which two are new species. One of 

them is Culicoides (Hoffmania) sp.n1, from the hylas group, and the other Culicoides 

sp.n.2 from the reticulatus group. The most abundant species was Culicoides caprilesi, 

followed by C. debilipalpis and C. paraensis and the presence of insects varies differently 

with the temperature, atmospheric pressure and air humidity. C. caprilesi reached the 

maximum activity in the afternoon, and his presence was positively correlated to 

temperature. C. debilipalpis’ activity peak was in the morning, with a positive correlation 

to atmospheric pressure and relative humidity. Among the 1.916 insects dissected, a female 

of C. paraensis was infected by Mansonella perstans in the second larval stage, which is 

the first meeting of M. perstans in female of Culicoides in the South America. Larvae of 

Culicoides were collected in fruits open cupuaçu containing accumulated water, which 

characterizes it as a new record of a breeding site for the group. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

O estudo das doenças transmitidas por vetores teve seu marco inicial em 1877 com 

a descoberta, por Patrick Manson, de que o patógeno da filariose linfática era transmitido 

do homem para o mosquito. Manson publicou a “mosquito theory” em 1898, que serviu de 

base para explicar os mecanismos de transmissão da malária, febre amarela e dengue, 

nessa ordem (Gubler, 1998). Manson ainda observou e descreveu aspectos da filariose 

linfática, como sua periodicidade, fundamental para o entendimento da doença e seu 

diagnóstico. 

As doenças transmitidas por vetores causam grande impacto na saúde e economia 

mundial e afetam amplamente a população, especialmente em países tropicais em 

desenvolvimento. Várias delas aumentam a lista das doenças tropicais negligenciadas. A 

malária, a dengue, febre amarela, filarioses, tifo exantemático, tripanosomíase, 

leishmaniose foram responsáveis por mais prejuízos à saúde e mortes humanas que todas 

as outras causas combinadas entre os séculos XVII até o início do século XX. Nos séculos 

XIX a XX as doenças tropicais impedem o desenvolvimento econômico de extensas áreas 

nos trópicos (Gubler, 1998). Apesar do aparecimento de novas drogas (entre 1975 e 1999 

surgiram 1393 medicamentos), menos de 1% foi direcionado para as doenças tropicais por 

não representarem um mercado farmacêutico lucrativo (WHO, 2009), o que conduz a um 

ciclo vicioso onde a carência e as enfermidades estão intimamente ligadas. Este dado 

também reflete o descaso com essas enfermidades, aqui traduzido na indústria 

farmacêutica, mas que é observado através de diversos aspectos, inclusive no incentivo à 

pesquisa.    

Os impactos das doenças transmitidas por vetores diminuem a expectativa e a 

qualidade de vida das populações acometidas, e muitas vezes causam a morte (Figura 1). 

A ecologia e a epidemiologia dessas enfermidades podem ser descritas através da 

tríade epidemiológica, que mostra as relações entre patógeno, vetor e hospedeiro (Sutherst, 

2004). Qualquer modificação ambiental (degradação ambiental, ciclo de chuvas, entre 

outros) que atue sobre um dos componentes da tríade, influencia a epidemiologia da 

doença, afetando a população de vetores e a suscetibilidade ao patógeno por parte dos 

vetores ou do hospedeiro.  

Estima-se que mais de hum bilhão de pessoas estejam sob risco de se infectarem 

com alguma espécie de filária. Cerca de 120 milhões de pessoas no mundo e 50 mil no 



 

Brasil são acometidas por filarioses linfáticas (Camargo,

número, no entanto, não inclui 

geral podem ser menos impactantes,

 

Figura 1. Mortes por doenças transmitidas por vetores no mu

Organization (www.who.int).

 

Brasil são acometidas por filarioses linfáticas (Camargo, 2008; Solomon 

número, no entanto, não inclui as filarioses sanguíneas como as mansoneloses

impactantes, mas ainda causam prejuízos reais à saúde. 

oenças transmitidas por vetores no mundo em 2005. 

). 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 CERATOPOGONIDAE 

 
A família Ceratopogonidae (Diptera: Nematocera) agrupa cerca de 5.500 espécies 

que se encontram distribuídas em 125 gêneros. É bastante diversa em relação aos hábitos 

alimentares, apresentando gêneros predadores, entomófagos e hematófagos, sendo que 

machos e fêmeas se alimentam de néctar (Borkent, 2005). 

Quatro gêneros têm representantes hematófagos: Austroconops Wirth & Lee, 

Culicoides Latreille, Forcipomyia Meigen (subgênero Lasiohelea) e Leptoconops Skuse, 

sendo o primeiro restrito à Austrália e os demais com distribuição cosmopolita. As fêmeas 

das espécies desses gêneros, podem se alimentar em anuros, lagartos, tartarugas marinhas, 

aves e mamíferos (Spinelli & Wirth, 1993; Borkent, 2005). 

Os insetos do gênero Culicoides estão entre os menores hematófagos conhecidos, 

medindo até 3 mm de comprimento. São popularmente conhecidos no Brasil como 

maruins, meruins, mosquitinho de mangue e mosquito-pólvora. Possuem ampla 

distribuição geográfica, com registros em todas as partes do mundo, exceto na Antártida e 

na Nova Zelândia (Mellor et al., 2000). São conhecidas mais de 1.400 espécies para esse 

gênero, sendo que pelo menos 96% delas são hematófagas obrigatórias (Mellor et al., 

2000), condição indispensável para a sua reconhecida importância médica e veterinária. 

Para a região Neotropical são conhecidas mais de 266 espécies de Culicoides, 70 

delas com registros antropófilos (Borkent & Spinelli, 2007). 

Pouco tem sido feito na região amazônica brasileira em relação aos estudos 

faunísticos envolvendo Culicoides. Goeldi (1905) descreveu Haematomyidium paraense 

(hoje C. paraensis). Wirth & Blanton (1973) descreveram quinze espécies novas de uma 

lista de 60 registros para a região amazônica brasileira. Felippe-Bauer et al. (2000) 

descreveram uma nova espécie para o estado do Acre. Trabalhos de levantamento de 

Culicoides foram realizados por Castellón (1990) e Castéllon & Ferreira (1991) na Reserva 

Florestal Ducke e por Castellón et al. (1990) em Cachoeira Porteira e Cachoeira dos 

Espelhos, estado do Amazonas; Veras & Castellón (1998) coletaram 17 espécies utilizando 

armadilhas CDC em três estratos e armadilhas Disney na Reserva Ducke; Trindade & 

Gorayeb (2005) realizaram o levantamento de maruins em duas áreas da costa paraense. 
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Para a região amazônica brasileira, foram registradas apenas 82 espécies, apesar da grande 

diversidade de ecótopos daquela região. 

Os ceratopogonídeos hematófagos podem trazer prejuízos ao turismo tendo em 

vista o grande incômodo que causam em áreas de mangue, praias, florestas e montanhas da 

América Central e do Sul (Caiero, 1961; Felippe-Bauer, 2003). Devido ao seu pequeno 

tamanho, estratégias como o uso de mosquiteiros e telas para proteção são ineficientes 

(Forattini, 1957).  

Em abundância, algumas espécies tornam-se pestes para os humanos. Em Santa 

Catarina, moradores de áreas associadas a plantações de banana desenvolvem eczemas por 

reações alérgicas à picada de Culicoides paraensis (Goeldi, 1905), presente nessa região 

(Felippe-Bauer & Sternheim, 2008). Sherlock & Guitton (1965) registraram entre os 

moradores da cidade de Salvador, Bahia, que 81% das 593 casas investigadas se sentiam 

incomodados por Culicoides sp.  

 

1.1.1 Alergia a picadas 

 

A picada das fêmeas dos Culicoides costuma ser dolorosa e acompanhada de 

sensação de queimadura. Ao coçar a região afetada, aparecem eczemas que se mantém por 

alguns dias. Pessoas com hipersensibilidade podem desenvolver reações cutâneas ou 

infecções secundárias de certa gravidade (Fox, 1955; Forattini, 1957; Lillie et al., 1988). A 

dermatite alérgica prurítica é uma das reações provocadas por componentes presentes na 

saliva injetada durante a picada. Saliva de C. sonorensis Wirth & Jones provocou, em 

humanos, reações de edema e eritema nas primeiras horas e prurido que perdurou até 48 

horas após a injeção, características de ação vasodilatadora por proteínas salivares, que 

possuem também atividade de agregação plaquetária e conseqüentemente retardam a 

atividade anticoagulante (Langner et al., 2007).  

Em Santa Catarina, moradores de municípios em áreas associadas a plantações de 

banana no nordeste do estado desenvolvem eczemas por reações alérgicas à picada de 

Culicoides paraensis, espécie infestante nessa região (Felippe-Bauer & Sternheim, 2008). 

Na cidade de Salvador, Bahia, Sherlock (1963) relata o registro de pacientes com infecções 

cutâneas em reação às picadas por maruins. 

1.1.2  Transmissão de patógenos 

 

 - TRANSMISSÃO VIRAL A HUMANOS E OUTROS ANIMAIS 
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Durante o repasto sanguíneo realizado pelas fêmeas, os Culicoides transmitem 

diversos patógenos, em sua maioria, arbovírus. Mais de 50 tipos de arbovírus já foram 

isolados de Culicoides, sendo que aproximadamente 20 deles foram observados, até o 

presente, exclusivamente neste gênero. Entre os principais agentes virais causadores de 

enfermidades transmitidas a humanos estão o da Febre do Vale Rift, o da Estomatite 

vesicular, o do Rio Mitchell e o da Encefalomielite Equina (EEE). O vírus Oropouche 

(ORO), o mais significativo dentre eles, foi responsável por diversas epidemias no Brasil 

entre 1961 e 1994, além da ocorrência em outros países, com acometimento de mais de 

quinhentas mil pessoas na América do Sul (Vasconcelos et al., 2008). 

Em relação aos arbovírus transmitidos a outros animais, os principais são: vírus da 

febre efêmera em bovinos (BEFV), vírus de Akabane, vírus Palyam, vírus da doença 

hemorrágica epizoótica, vírus da Língua Azul (Bluetongue) e o da doença do cavalo 

africano. As duas últimas têm importância veterinária mundial e integram o status A da 

lista da OIE – Organização Mundial de Saúde Animal (Mellor et al., 2000).  

 

 - TRANSMISSÃO DE OUTROS PATÓGENOS A HUMANOS E OUTROS ANIMAIS 

 

Os patógenos não-virais transmitidos a animais não-humanos pertencem a dois 

grupos: Protozooa (incluindo as ordens Apicomplexa e Kinetoplastida) e Nematoda 

(Spirurida). Dentre os protozoários transmitidos por Culicoides estão algumas espécies de 

Haemoproteus Kruse, (Apicomplexa: Plasmodiidae) que infectam aves, macacos e 

esquilos (Linley, 1985). Parasitas do gênero Leucocytozoon Berestneff, causam a 

leucocitozoonose que afeta aves domésticas no Sudeste da Ásia com prejuízos à economia. 

Os maruins são capazes de transmitir ainda parasitos de malária para mamíferos 

arborícolas do Velho Mundo e tripanossomatídeos a aves na Tailândia (Linley, 1985; 

Borkent, 2005). 

Em relação aos nematódeos, Borkent (2005) cita 29 espécies de filárias transmitidas 

por Culicoides spp., cujos hospedeiros incluem anfíbios, aves, mamíferos (primatas, 

eqüinos, bovinos e outros).  

Em humanos, a transmissão de nematódeos por maruins se resume a três espécies 

de filárias: Mansonella perstans (Manson, 1891), M. ozzardi (Manson, 1897) e M. 

streptocerca (Macfie and Corson, 1922). As filárias do gênero Mansonella são nematódeos 

da classe Spirurida, superfamília Filarioidea, pertencente à família Onchocercidae. M. 
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perstans,e M. ozzardi podem ser encontradas no continente americano, enquanto que M. 

streptocerca tem sido assinalada somente no continente africano, principalmente em Gana 

e Zaire. 

1.2 NEMATODA 

 

Todas as filárias dependem de hospedeiros intermediários para completarem seu 

ciclo de vida, onde desenvolvem seus estágios larvais. São ingeridas pelos insetos 

hematófagos juntamente com o sangue na fase de microfilárias, e seguem como larvas até 

atingirem o terceiro estágio larval (L3). Essa é a fase infectante para os vertebrados, que 

atuam como hospedeiros definitivos, onde a filária evolui a adultos que passam a produzir 

microfilárias. Os artrópodes atuam como vetores biológicos, podendo manter a transmissão 

entre humanos, ou se infectando em animais parasitados, o que caracteriza os vetores 

zooantropófilos. As filarioses zoonóticas são em geral crípticas, com raros achados de 

microfilárias circulantes (Orihel & Eberhard, 1998). 

 

1.2.1 Mansonella ozzardi 

 

M. ozzardi é autóctone das Américas, e nunca foi registrada fora do continente 

americano. É encontrada desde a Península de Yucatán no México até a Argentina, 

incluindo as ilhas de São Vicente, Santa Lucia, Guadalupe, Martinica, Dominica 

(Hawking, 1975, Shelley & Coscarón, 2001) e na região amazônica brasileira.  

As microfilárias são encontradas no sangue sem periodicidade e são caracterizadas 

pela ausência de bainha, primeiros núcleos somáticos dispostos tipicamente em fileira 

única, cauda afinada em foice ou gancho. Núcleos caudais reduzidos a uma fila de 7 a 9 

elementos, ponta da cauda desprovida de núcleos. Medem aproximadamente 162mm x 

4mm. As fêmeas apresentam cutícula lisa e homogênea, com 32 -61 x 0,15 mm. Os 

machos medem cerca de 24 – 28 x 0,07 mm (Tavares e Frahia Neto, 1997; Orihel & 

Eberhard, 1982). Microfilárias e adultos são bem caracterizados, tendo sido redescritos por 

Orihel & Eberhard (1982). Os estágios larvais, que se desenvolvem nos artrópodes vetores, 

são caracterizados principalmente por dados biométricos como o de Yarzábal et al. (1985) 

e ainda carecem de novos estudos. 
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No norte do Brasil existe grande importância pela simpatria com a filária 

Onchocerca volvulus Leuckart, o que muitas vezes dificulta os diagnósticos (Shelley & 

Coscarón, 2001; Post et al., 2003). 

A patogenicidade de M. ozzardi é frequentemente questionada, e os sintomas de 

mansonelose estão associados, na maioria das vezes, a pacientes com alta microfilaremia. 

São descritos como sintomas dores articulares, frieza nas pernas, adenite ínguino-crural, 

dor de cabeça, pápulas eritemato-pruriginosas, tontura, e febre moderada nem sempre 

presente (Batista et al., 1960; Oliveira, 1961, Tavares, 1981). Lesões na córnea causando 

opacidade foram relatadas por Branco et al. (1998) no município de Pauini, Amazonas e 

sugerem a relação com a presença de microfilárias de M. ozzardi no sangue; Garrido & 

Campos (2000) também registraram lesões visuais em pacientes do interior do estado do 

Amazonas que não possuíam lesões de pele nem biópsia positiva indicativa de 

oncocercose. Outros registros similares foram investigados por Cohen et al. (2008), que 

não obtiveram dados conclusivos sobre a relação dessas lesões encontradas em pessoas 

infectadas por M. ozzardi. As pápulas parecem ser mais comuns nas mãos e antebraços, 

regiões mais expostas e mais atingidas pelas picadas de simulídeos (Diptera), vetores 

incriminados dessa filária no Brasil (Cerqueira, 1959; Oliveira, 1961). Os sintomas estão 

provavelmente relacionados à reações tóxicas ou alérgicas provenientes do metabolismo 

das filárias(Batista et al., 1960).  

O homem é considerado o único hospedeiro natural de M. ozzardi, que é encontrada 

no sangue periférico, e ocasionalmente pode ser encontrada também em biópsia de pele 

(Moraes et al., 1978, da Silva et al., 1978 in Linley et al., 1983). Em geral, M. ozzardi tem 

alta prevalência nas comunidades infectadas. No estado do Amazonas, Medeiros et al. 

(2007) encontraram taxas de prevalência de 28,4% no município de Pauini e 30,2% no 

município de Lábrea (Medeiros et al. 2008), 18,9% no município de Coari (Cohen et al., 

2008), enquanto Moraes et al., (1978) encontrou taxas de 48,2% em comunidade dos 

índios Tikuna. Na Venezuela, Formica & Botto (1990) detectaram taxa de prevalência de 

30% com M. ozzardi. A microfilaremia pode alcançar níveis muito altos em pessoas de 

mais idade como o caso de um indígena de 60 anos que apresentava 697 microfilárias em 

uma única gota de sangue (Moraes et al., 1978), no entanto crianças também são 

encontradas infectadas, mesmo que em menor prevalência e microfilaremia. 

Vetores de M. ozzardi na América Latina podem ser dípteros tanto da família 

Simuliidae como Ceratopogonidae. Para o Brasil, até o momento, apenas os simulídeos 

foram registrados como vetores de M. ozzardi, tendo sido encontrados inclusive com alto 
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índice de infestação dessa filária na sua forma infectante (Cerqueira, 1959). Cerqueirellum 

amazonicum (Shelley, 1975), C. argentiscutum (Cerqueira, 1959), C. oyapockense (Moraes 

et al., 1985) e C. pydanieli (Pessoa et al.,2008), são os simulídeos incriminados no Brasil, 

sendo o último considerado um provável vetor. Dentre os ceratopogonídeos, C. furens 

Poey foi a primeira espécie desse gênero a ser descrita como vetor de M. ozzardi em estudo 

feito por Buckley (1934) na Ilha de San Vincent no Caribe e em Trinidad e Tobago C. 

phlebotomus Williston foi incriminado (Nathan, 1981). Na Colômbia, dos 129 espécimes 

de C. caprilesi alimentados em voluntário infectado, um possuía larvas de segundo estágio 

de M. ozzardi (Tidwell et al., 1980). 

Tidwell et al. (1982) identificaram C. insinuatus Ortiz & Leon como vetor dessa 

filária na Amazônia colombiana, sendo essa espécie também encontrada em estados do 

Norte do Brasil como Amazonas, Pará, Acre, Amapá e Roraima (Veras, 2001). 

Outra espécie incriminada como vetor é C. lahillei, no qual uma L3 se desenvolveu 

seis dias após infecção experimental na Argentina (Shelley & Coscarón, 2001).  As 

espécies C. caprilesi Fox e C. paraensis Goeldi são consideradas prováveis vetores (uma 

vez que o estágio larval mais avançado encontrado foi de L2) (Nathan, 1981; Tidwell, 

1982; Shelley & Coscarón, 2001).  

 

1.2.2 Mansonella perstans 

 
Mansonella (Esslingeria) perstans (Manson) (Spirurida: Onchocercidae), é 

originária da África sendo encontrada em toda a região sub-saariana e na área central do 

continente.  Foi observada e descrita pela primeira vez por Manson (1891), posteriormente 

encontrada na América Central e do Sul com registros no Panamá, México, Suriname, 

Guiana Francesa e Trinidad e Tobago e outras ilhas do Caribe (Hawking, 1975),  Colômbia 

(Marinkelle, 1973; Kozek et al., 1982; Kozek et al, 1983; Kozek et al. 1984), Guiana 

(Orihel, 1967) e Venezuela (Beaver et al., 1976; Formica & Botto, 1990). 

A caracterização de M. perstans é bem definida para os adultos e microfilárias. As 

microfilárias são desprovidas de bainha, circulam no sangue do hospedeiro vertebrado sem 

periodicidade conhecida e medem 200 x 4,5 micrômetros, enquanto fêmeas medem 70-80 

x 0,1 mm e machos 35-45 x 0,06 mm (Bregani et al., 2007). Apresentam espaço cefálico 

pequeno, mais longo que largo, e com núcleos caudais terminais, sendo o último 

semicircular, e a extremidade caudal arredondada, com formato de dedo (Borrás et al, 

2001). Os estágios larvais, com desenvolvimento no inseto vetor, são descritos por Travi et 
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al. (1990), incluindo dados biométricos (L1: entre 91 e 100 micrômetros, L3: de 650 a 750 

micrômetros). Travi et al. (1990) também relatam a duração do ciclo desse parasita no 

inseto vetor variando entre 8 a 10 dias em Aedes aegypti, enquanto Sharp (1928) observou 

seu desenvolvimento em 7 dias em Culicoides. 

Suspeita-se que M. perstans foi introduzida nas Américas a partir do tráfico de 

escravos, no entanto este fato é ainda questionado, por ser observada principalmente em 

comunidades amazônicas e não em áreas litorâneas, que tiveram maior contato com 

estrangeiros (Marinkelle, 1972). 

Os relatos isolados de mansonelose provavelmente têm um histórico similar ao da 

oncocercose, que possui focos na costa e é endêmica na grande área Yanomami entre 

Brasil e Venezuela, isolado dos casos ocorridos no litoral.  

Na mansonelose causada por M. perstans muitos pacientes permanecem 

assintomáticos, apesar da alta prevalência encontrada para essa filariose, como verificado 

por Formica & Botto (1990), que a detectaram em 82,5% de indígenas Kuripako em 

comunidades na Venezuela. No entanto, registros na literatura citam manifestações clínicas 

bastante diversificadas e graves relacionadas à infecção por M. perstans e quando na região 

periorbital pode ser confundida com infecções causadas por Loa loa, principalmente em 

países africanos onde essas filárias são co-endêmicas (Walther & Muller, 2003; Bregani  et 

al 2007). Moradores de áreas endêmicas em geral têm também outros parasitos, o que 

dificulta a caracterização dos sintomas específicos relacionados a essa mansonelose 

(Linley et al., 1983). As manifestações clínicas estão geralmente relacionadas à localização 

do verme adulto, o que explica a variedade das complicações registradas na literatura. 

Podem ser originadas por lesões mecânicas obstrutivas ou derivadas de efeito alergênico 

causado pela liberação de produtos metabólicos (Batista et al., 1960; Bregani, 2007). 

Alguns sintomas mais comuns incluem dores no fígado, nas articulações, febre, fadiga, 

prurido, inchaço e eosinofilia, mas podem ocorrer situações mais severas como pleurites, 

pericardites, hepatite e até distúrbios neuropsiquiátricos (Strohschneider, 1956; Adolph et 

al., 1962; Wiseman, 1967 apud Linley et al., 1983; Walther & Muller, 2003). As filárias 

adultas se localizam com mais frequência no pericárdio, cavidade pleural e peritoneal, 

tecido mesentérico, perirenal e tecido retroperitoneal (Marinkelle, 1972; Bregani et al., 

2007).  

Fêmeas de M. perstans contendo microfilárias embrionárias foram retiradas da 

região periorbital dentro de granulomas em processo necrosante, em nódulos na conjuntiva 

e em inchaço nas pálpebras (bulge-eye ou bung-eye) em pacientes oriundos de países 
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africanos. Até então era desconhecida a relação de M. perstans com essas lesões, cuja 

causa era atribuída a outros nematódeos, conhecidos popularmente como verme de 

Uganda, (Baird et al., 1988). M. perstans foi também puncionada de glândula salivar, onde 

causava inflamação e inchaço (Mateu et al., 2008). Além de infectar humanos, foram 

encontradas em outros primatas na África (Bain et al., 1995). 

Na África, Sharp (1928) demonstrou a participação de espécies do gênero 

Culicoides na transmissão de M. perstans, incriminando C. austeni Carter Ingram & 

Macfie. C. grahamii Austen foi incriminada por Duke (1956). Noireau et al. (1990) 

encontraram exemplares de C. grahamii infectados no Sudeste do Congo, e Agbolade et al. 

(2006) incriminaram C. fulvithorax. Nas Américas, os vetores de M. pertans ainda são 

desconhecidos. Kozek (1982) e Kozek (1983) sugeriram a transmissão de M. perstans por 

Culicoides na Colômbia, enquanto no Brasil, nenhum vetor foi incriminado. 

 

1.3 IMATUROS DE Culicoides E OS SUBSTRATOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Devido ao seu papel como vetores de patógenos, diversos estudos têm sido 

realizados com os adultos de Culicoides, visando respostas diretas e rápidas que auxiliam 

nas intervenções práticas voltadas para saúde pública. Pouco se sabe sobre a biologia dos 

imaturos, incluindo registros de criadouros, principalmente no que se refere às espécies 

neotropicais. Os estágios de desenvolvimento de Culicoides incluem ovo, quatro estádios 

larvais, um curto estágio de pupa e fêmeas e machos adultos (Borkent, 2005).  

As larvas de Culicoides são geralmente encontradas em ambientes úmidos naturais 

ou modificados pelo homem. Podem ser encontrados em praias, lagos, rios e manguezais, 

bem como em áreas de cultivo como as de banana e cacau. Podem também ser encontradas 

em buracos formados por pegadas de animais, ocos de árvores contendo água ou 

simplesmente matéria orgânica úmida, bem como em fitotelmatas das famílias 

Bromeliaceae (bromélias), Musacea (bananaeiras), Poaceae (bambus) e vagens de plantas 

frutíferas em decomposição, dentre outros (Williams, 1964; Spinelli & Wirth, 1993, Mellor 

et al., 2000). Os ocos de árvores podem ser de dois tipos: secos contendo matéria orgânica 

úmida ou com reservatório de água (Papas & Papas, 1990; Snow, 1949 in Kruger et al., 

1990).  
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Imaturos de C. paraensis, espécie comum na Amazônia brasileira e responsável por 

surtos de febre Oropouche ocorridos no Brasil, são comumente encontrados em matéria em 

decomposição proveniente de bananeiras e plantação de cacau (Hoch et al., 1986).   

C. lahillei foi coletada tanto em ocos de árvores contendo matéria orgânica úmida 

quanto com acúmulo de água, mas a sua emergência ocorre mais frequentemente nos 

primeiros (Kruger et al., 1990). Mullen & Hribar (1988) observaram esta espécie em 

detritos vegetais como madeira em decomposição, folhas e tocos com buracos, na América 

do Norte.  

Em trabalho realizado na BR-174, próximo a Manaus, Amazonas, imaturos de 

Ceratopogonidae foram coletados em Phenakospermun guyannense (L.C. Rich) Endl., 

planta da família Strelitziaceae, popularmente conhecida como bananeira brava ou 

sororoca, conhecido criadouro para diversos insetos. Três espécies de Ceratopogonidae 

foram encontradas, sendo duas do gênero Forcipomyia Meigen e uma do gênero 

Culicoides (C. felippebauerae Spinelli) (Spinelli et al., 2007). 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

Este trabalho é realizado na comunidade indígena de Assunção do Rio Içana, 

localidade endêmica para mansonelose, com comprovada infecção de Mansonella perstans 

e M. ozzardi em humanos (Py-Daniel, comunicação pessoal). 

Espécies de Culicoides incriminadas na transmissão de Mansonella ozzardi na 

Colômbia, país amazônico fronteiriço, estão presentes na área de estudo, onde a presença 

de ceratopogonídeos é constante e espécies de simulídeos, vetores já conhecidos nessa 

transmissão, são encontrados apenas sazonalmente. No Brasil, M. perstans foi detectada 

recentemente (Py-Daniel, comunicação pessoal), razão pela qual as espécies de insetos 

envolvidas na sua transmissão ainda não são conhecidas. 

A região amazônica, onde a localidade de estudo está inserida, também passou por 

surtos de virose Oropouche, cujo vetor incriminado é Culicoides paraensis (Leduc 

¨Pinheiro, 1989).  

Este trabalho propõe uma investigação a respeito dos possíveis vetores de filárias 

causadoras de transtornos e incômodos à saúde da população indígena, que moram em uma 

área de pouco acesso a investigações ecoepidemiológicas, bem como aos tratamentos de 

saúde, visando contribuir no conhecimento da e nos aspectos bioecológicos de Culicoides 

de importância médico – veterinária. 

Estudos de biodiversidade da fauna de Culicoides são essenciais para o 

conhecimento geral sobre o gênero, auxiliam a definir áreas de risco e distribuição de 

determinadas doenças e propor estratégias de manejo e controle que minimizem o 

incômodo em áreas infestadas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Levantar as espécies de Culicoides e avaliar a importância epidemiológica de 

Culicoides na transmissão de M. ozzardi e/ou M. perstans na comunidade de Assunção do 

Içana, endêmica para mansonelose. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar um estudo da biodiversidade da fauna de Culicoides na comunidade de 

Assunção do Içana. 

• Relatar a atividade diária das espécies prevalentes de Culicoides na área. 

• Determinar o pico de atividade hematofágica diária das espécies de Culicoides mais 

abundantes. 

• Relacionar a influência dos parâmetros climáticos com a atividade hematofágica 

diária das espécies mais abundantes. 

• Registrar a taxa de infecção e infectividade natural das espécies de Culicoides 

antropófilas. 

• Identificar as espécies de Mansonella encontradas bem como o número de 

indivíduos de cada estágio encontrado nos vetores. 

• Verificar através da infecção experimental o estágio de desenvolvimento das larvas 

de Mansonella spp. de acordo com o período decorrido a partir da ingestão de 

sangue pelo inseto. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de São Gabriel da Cachoeira tem uma área de 109.184,90 km² de 

extensão. Situa-se a noroeste do estado do Amazonas, e faz fronteira com a Venezuela e 

Colômbia. Abrange a região conhecida popularmente como cabeça do cachorro, com sede 

a 852 km de Manaus ((www.ibge.gov.br).  

Na região da Bacia do Alto Rio Negro vivem 23 etnias indígenas. A Terra Indígena 

do Alto Rio Negro, homologada em 1998, tem uma população estimada de cerca de 19.600 

pessoas (www.socioambiental.org).  

O Rio Içana pertence à Bacia do Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da 

Cachoeira. É um dos principais tributários do Rio Negro, tem sua nascente na Colômbia e 

logo em seguida adentra o território brasileiro. É um rio de água branca, que ao longo de 

seu percurso recebe água de outros igarapés como o Iauaretê e muda sua cor para 

avermelhada, chegando à comunidade na cor preta, de acordo com a classificação e 

definição propostas por Sioli (1965). Ao longo seu percurso existe uma população 

ribeirinha de cerca de 5.500 pessoas pertencentes, predominantemente, a duas etnias 

nativas, Baniwa e Kuripako. A comunidade de Assunção do Rio Içana (01°03'44,5'' N 

67°35'36,0'' W), localiza-se a noroeste do município de São Gabriel da Cachoeira (Figura 

2) e concentra grande número de pessoas pela presença de escola de ensino fundamental e 

médio, igreja, missão de irmãs salesianas e de uma médica residente. É habitada por cerca 

de 60 famílias, em sua maioria não fixada, pois muitas se mudam após os filhos 

concluírem o período escolar e/ou para trabalharem na sede do município. Esquema da 

disposição das áreas na comunidade de Assunção do Rio Içana,  pode ser visto na figura 5. 

 O clima da região é do tipo Af segundo a classificação de Koppen – Geiger (Kotek 

et al, 2006). Os dados de precipitação foram obtidos a partir da Estação Pluviométrica de 

Missão Içana, sob responsabilidade do Serviço Geológico do Brasil em conjunto com a 

Agência Nacional de Águas. A precipitação média mensal foi de 211 mm³ em novembro 

de 2007 e de 421 mm³ em fevereiro de 2008, período seco e chuvoso, respectivamente. 

Na área foram realizados exames de gota espessa em 56 indivíduos, resultando em 

50% de positivos para pelo menos uma espécie de filária (Py-Daniel, comunicação 

pessoal).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa com a localização da comunidade de Assunção do Rio Içana (Fonte: 

FOIRN/ISA, 2006). 
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4.2 COLETA DOS ADULTOS DE Culicoides 

 
4.2.1 Em humanos 

 

As fêmeas foram coletadas em atividade hematófagica em humanos, com auxílio de 

colaboradores voluntários. Durante o período de 23 a 26 de novembro de 2007 o 

colaborador foi um indígena da etnia Kuripako, e de 23 a 25 de fevereiro de 2008 foi um 

indígena da etnia Kubeo. As coletas foram feitas no horário de 6:00 às 10:00 horas da 

manhã e de 15:00 as 19:30 horas da noite, na maloca principal da comunidade, localizada à 

margem do Rio Içana (Figura 3-A). As amostras eram colocadas em frascos separados a 

cada 30 minutos e serviram de base para a análise da atividade hematofágica diária e para a 

comparação entre os períodos de coleta. A autorização para a realização deste trabalho foi 

obtida pelo CONEP – Conselho Nacional de Ética na Pesquisa com número de registro 

234/2007. 

As coletas em humanos que serviram de base para a análise do desenvolvimento de 

Mansonella em Culicoides e para o estudo da infecção natural de Culicoides por 

Mansonella se encontram descritas nos itens 4.5 e 4.6, respectivamente. 

 

4.2.2 Armadilhas luminosas do tipo CDC 

 

Foram utilizadas quatro armadilhas luminosas modelo CDC modificadas (Figuras 

3-E,F; Figura 4-A e B), com frasco acoplado contendo etanol a 70%, onde os insetos 

atraídos ficavam depositados e conservados. Cada armadilha foi mantida no horário de 

18:30 até as 6:30 horas da manhã seguinte no período de 30 de novembro a 4 de dezembro 

de 2007. As armadilhas foram colocadas em quatro pontos da comunidade de acordo com 

indicações feitas por moradores sobre os locais de maior incidência de maruins, a saber:  

1) próximo a roças comunitárias, em local conhecido como Morro de Santa Cruz, à 

margem esquerda do Rio Içana (01°04’35.5”N, 67°35’43.4”W, altitude = 96m) (Figura 3 –

E); 

2) em mata fechada, próximo a uma antiga pista de pouso (01°03’44,7”N, 67°35’35.7”W, 

altitude = 108m) (Figura 4-A);  

3) às margens de um pequeno igarapé em área central da comunidade, ao lado de uma 

ponte pequena, bastante utilizado pelos moradores para lavar louças e roupas 

(01°03’54.8”N, 67°35’52.1”W, altitude = 122m) (Figura 3-F);  
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4) às margens de um igarapé de maior porte no bairro Dom Bosco, utilizado para 

navegação de pequenos barcos em grande parte do ano (01°04’21.1”N, 67°35’52.1”W, 

altitude = 74m), (Figura 4-B);.  

4.3 COLETA DOS IMATUROS DE Culicoides 

 

A coleta dos imaturos foi feita por busca ativa em criadouros potenciais, como a água 

contendo matéria orgânica em bambus, axilas de bananeira-brava Phenakospermum 

guyannense Endl.,, frutos de cupuaçu (Figuras 3 – B, C e D) e bromélias. Para coleta das 

larvas, foi utilizada uma pipeta plástica de 10 mL e todo o material recolhido foi passado 

para uma bandeja plástica de cor branca para triagem das larvas.  

 

4.3.1 Criação dos Culicoides 

 

As larvas encontradas foram mantidas individualmente em pequenos potes plásticos 

cobertos com filó (Figura 4 – C). Foram transportadas em caixa de isopor para o 

laboratório, em Manaus, onde foram mantidas na parte externa, em local sombreado, sob 

condições ambientais de temperatura e umidade. 

Nos recipientes se manteve inicialmente uma pequena amostra do substrato 

natural de onde a larva foi encontrada na tentativa de reproduzir em parte seu habitat e 

assim diminuir a sua mortalidade.  

A água contida no substrato foi oxigenada a cada dois dias através de pipeta 

conforme descrito por Carrasco (2007), assim como o acompanhamento da criação para 

verificação do desenvolvimento ou mortalidade dos indivíduos. 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS EXEMPLARES COLETADOS 

  

Para a realização do estudo taxonômico, foram preparadas lâminas 

permanentes dos espécimes coletados passando pelas etapas de clarificação, diafanização, 

dissecação e montagem. A clarificação do inseto foi feita com hidróxido de potássio 

(KOH) a 10% a frio, e o excesso do produto foi retirado pela passagem rápida do espécime 

em água destilada, para em seguida iniciar o processo de diafanização com a utilização de 

fenol.  As asas, pernas, cabeça, tórax e abdômen foram dissecados em fenol e montados 
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entre lâmina e lamínula em meio de bálsamo-fenol (1:1), seguindo a técnica de Wirth & 

Marston (1968).  

Para a identificação dos Culicoides, foram analisados o padrão de manchas das 

asas com base no Atlas iconográfico das asas das espécies neotropicais por Wirth et al. 

(1988), medidas e proporções das estruturas com importância taxonômica para o gênero 

como recomendado em trabalho de Felippe-Bauer (2003), chaves específicas para os 

complexos paraensis e hylas (Felippe-Bauer et al. 2003, 2008), descrições específicas 

originais e comparação com os exemplares de referência depositados na Coleção de 

Ceratopogonidae do Instituto Oswaldo Cruz (IOC).  

 

Dentre as principais características observadas, estão:   

� Comprimento da asa, comprimento da veia costa e sua relação com o 

comprimento da asa; 

� Distância interocular 

� Relação entre o somatório do comprimento dos flagelômeros 9-13/ somatório 

dos flagelômeros iniciais (1-8),  

� Comprimento dos segmentos palpais, largura e comprimento do terceiro 

segmento palpal,  

� Relação probóscide/cabeça; 

� Presença de bandas claras e escuras nas pernas, número de espinhos da tíbia 

posterior; 

� Número e formato das espermatecas, presença ou ausência de pseudo-

espermateca, comprimento do ducto e do anel esclerotizado, se presentes. 

 

A terminologia adotada nas descrições é a utilizada nos trabalhos taxonômicos 

pertinentes. Os termos relacionados com a inervação das asas são os descritos no “Manual 

of Neartic Diptera” (McAlpine et al., 1981), com as modificações propostas por 

Szadziewski (1996). As identificações foram feitas no Núcleo de Ceratopogonidae do 

Laboratório de Diptera do IOC - FIOCRUZ. 

4.5 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL DE M. perstans E M. ozzardi 

 

As fêmeas foram coletadas durante o dia 23 de novembro de 2007 através de 

sugadores manuais em corpo de um colaborador voluntário, previamente identificados 



21 

 

como co- infectados por M. perstans e M. ozzardi. As fêmeas foram mantidas vivas com 

algodão embebido em solução açucarada em uma gaiola quadrada com bases de metal e 

tecido de filó (Figura 4-D) para possibilitar o desenvolvimento dos estágios larvais das 

filárias nos insetos. Todos os dias pela manhã os exemplares encontrados mortos foram 

retirados e conservados em álcool 70% para posterior dissecção.  

4.6 INFECÇÃO NATURAL 

 

As coletas foram realizadas entre os dias 24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 

25 de fevereiro de 2008. Durante três dias de 6:00-10:00h e das 15:00 às 19:30h foram 

coletadas fêmeas em colaborador voluntário com dupla infecção por M. perstans e M. 

ozzardi. A coleta das fêmeas em atividade hematofágica foi realizada diretamente em tubos 

de ensaio contendo etanol 70%. Cada amostragem durava 30 minutos, sem intervalos entre 

elas. A metodologia foi baseada na utilizada por Medeiros & Py-Daniel (1999) em estudo 

dos simulídeos e de Trindade & Gorayeb (2005), em estudo de Culicoides no estado do 

Pará, com modificações nos horários e nos intervalos de coletas. As amostras foram 

acompanhadas de registros de temperatura, umidade e pressão atmosférica através da 

Estação Meteorológica Oregon Scientific BA 888. Para a análise desses dados foi feita a 

correlação de Spearman com a utilização do software Systat 8.0. 

4.6.1 Dissecção 

 

Após a identificação, os insetos conservados em álcool foram corados com 

hematoxilina ácida por 48 horas. As dissecções foram feitas com microestiletes sobre 

lâminas de microscópio, divididos em cabeça, tórax e abdômen, em meio de glicerina 

utilizando-se estereomicroscópico conforme Medeiros e Py-Daniel (1999). No caso de 

lâmina infectada, o material é montado utilizando-se meio de conservação permanente para 

registro e futuras análises. 

4.7 Leitura de Lâminas 

 

As lâminas foram observadas ao microscópio óptico Zeiss Axioskop 40 e Zeiss 

Primo Star na busca de M. perstans e M. ozzardi. Para a identificação foi utilizada a 

classificação proposta por Eberhard & Orihel (1984) que coloca o gênero Mansonella em 
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sinonímia com Tetrapetalonema e propõe cinco subgêneros atuais. O estágio de 

desenvolvimento da filária foi definido de acordo com as descrições de Travi  et al. (1990). 

A Taxa de Infecção Parasitária (TIP) foi calculada dividindo o número de 

fêmeas infectadas com qualquer estádio larval de Mansonella pelo número de fêmeas 

dissecadas. A taxa de infectividade consiste no número de fêmeas com Mansonella em 

estágio infectante (L3) (Py-Daniel et al., 2000). As fotografias de filária foram feitas em 

câmera fotográfica acoplada ao microscópio.  

As fotos da filária foram preparadas através de um sistema de análise de 

composição de imagens pertencente ao CPqLMD/FIOCRUZ-AM. Esse sistema de 

automontagem foi desenvolvido por “Synoptics,” Cambridge, UK (Lowry et al. 1996) e é 

adaptado a um microscópio estereoscópio com câmera colorida e um computador. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Figura 3. A- Maloca principal da comunidade
coletas de adultos em atividade hematofágic
cupuaçu aberto em peridomicílio.
(bananeira-brava), criadouro de 
Cruz, margem esquerda do Rio Içana. F
da ponte pequena. 

 

 

 

Maloca principal da comunidade de Assunção do Rio Içana, onde foram realizadas as 
coletas de adultos em atividade hematofágica. B- Bambuzal, criadouro investigado. C
cupuaçu aberto em peridomicílio. D- Retirada de Phenakospermum guyanense

brava), criadouro de C. felippebauerae. E- Armadilha CDC instalada 
rda do Rio Içana. F- Armadilha CDC instalada às margens do igarapé ao lado 
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, onde foram realizadas as 
Bambuzal, criadouro investigado. C- fruto de 

Phenakospermum guyanense (L.C. Rich) Endl. 
instalada no Morro de Santa 

instalada às margens do igarapé ao lado 
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Figura 4. A- Local onde foi instalada uma a

pouso. B- Armadilha CDC colocada no Igarapé do bairro Dom Bosco. C

para criação das larvas coletadas. D

Local onde foi instalada uma armadilha CDC em mata fechada

Armadilha CDC colocada no Igarapé do bairro Dom Bosco. C- Pote 

para criação das larvas coletadas. D- Gaiola de filó utilizada no desenvolvimento experiemental.

A 
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rmadilha CDC em mata fechada, próximo à pista de 

Pote coberto com filó 

da no desenvolvimento experiemental. 

D 
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Figura 5. Esquema da disposição dos bairros (vilas) dentro da comunidade de Assunção, Rio Içana, 

Amazonas, Brasil.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Ocorrência de Culicoides 

 
5.1.1 Em humanos 

 

Foram coletados 2.650 espécimes em atividade hematofágica distribuídos em 

nove espécies (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Total de fêmeas coletadas em atividade hematofágica na maloca principal da 
comunidade de Assunção, entre 23 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 2008. 

Espécie Quantidade 
 

Culicoides caprilesi Fox 2.427 
 

Culicoides fluviatilis (Lutz) 3 
 

Culicoides (Haematomyidium) debilipalpis Lutz 193 
 

Culicoides (Haematomyidium) paraensis (Goeldi) 21 
 

Culicoides (Hoffmania) paraignacioi Spinelli 1 
 

Culicoides (Hoffmania) sp.n.1  1 
 

Culicoides (Mataemyia) daviesi Wirth & Blanton 2 
 

Culicoides (Mataemyia) felippebauerae Spinelli 1 
 

Culicoides sp.n.2 1 
 

 

As três espécies mais abundantes coletadas em atividade hematofágica foram 

Culicoides caprilesi (92%), C. debilipalpis (7%) e C. paraensis (<1%), totalizando 

2.641 exemplares. 

Culicoides caprilesi foi a espécie predominante durante as coletas, sendo 

provavelmente a principal causadora de incômodo aos moradores da comunidade de 

Assunção.  C. debilipalpis e C. paraensis, relativamente abundantes, tem sido relatadas 

como pragas devido ao incômodo que causam (Borkent & Spinelli, 2007). As espécies C. 

fluviatilis, C. paraignacioi, C. daviesi, foram coletadas em baixo número, e todas possuíam 

registros antropofílicos anteriores. As duas espécies novas encontradas e C. felippebauerae 

Spinelli, ampliam a lista de espécies se alimentando em humanos, mas não foi possível 

determinar seu grau de antropofilia. 
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5.1.2 Em armadilha luminosa 

Trinta e um exemplares foram coletados nas armadilhas luminosas, 

pertencentes a 9 espécies (Tabela 2). 

 

Tabela 2.  Número de exemplares coletados por espécie e por área trabalhada com 
armadilha luminosa tipo CDC, de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2007 na 
comunidade de Assunção, Rio Içana (Sta:Morro de Santa Cruz , Pte: ponte pequena; Pis: 
Pista de pouso; Bos: Igarapé Dom Bosco). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 6. Abundância de três espécies coletadas em atividade hematofágica durante os 
meses de 24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 2008 , com baixa e alta 
precipitação, respectivamente, em Assunção, Rio Içana, Amazonas, Brasil. 

 

Espécie 
CDC 

Sta Pte Pis Bos 

Culicoides (Haematomyidium) glabrior Macfie 1♀ 1♀   

Culicoides (Haematomyidium) paraensis (Goeldi) 1♂    

Culicoides (Haematomyidium) sp. 2♀1♂    

Culicoides (Haematomyidium) crucifer Clastrier    1♂ 

Culicoides (Hoffmania) insignis Lutz 1♀    

Culicoides (Hoffmania) pseudodiabolicus Fox   3♀  

Culicoides (Hoffmania) sp. 3♀ 1♀ 3♀ 2♀ 

Culicoides (Mataemyia) bricenoi Ortiz    1♀ 

Culicoides leopoldoi Ortiz  2♀ 1♂ 1♀  

Culicoides paucienfuscatus Barbosa 1♀    

Culicoides sp. n. 2 1♂    

Culicoides sp.  1♀ 3♀  
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Culicoides caprilesi - foi a espécie prevalente na área estudada, com 2.427 

exemplares, tendo sido coletada exclusivamente em atividade hematofágica (Fig. 6). A 

ausência dessa espécie nas armadilhas luminosas sugere que o horário de atividade de C. 

caprilesi seja principalmente diurno. Na América do Sul, C. caprilesi tem registros no 

Brasil (Mato Grosso e Pará), na Venezuela e na Amazônia colombiana, onde foi 

incriminada como vetor de M. ozzardi (Fox, 1955; Wirth & Blanton, 1973). Amplia-se 

neste trabalho o registro dessa espécie para o estado do Amazonas. O pico populacional de 

C. caprilesi ocorreu em novembro de 2007, época de pouca chuva no Rio Içana (índice 

pluviométrico de 211 mm³).  

C. crucifer Clastrier, 1968 - Foi coletado um macho em armadilha luminosa 

colocada no bairro Dom Bosco. Tem registros para Trinidad e Tobago, Guiana e Guiana 

Francesa (Borkent & Spinelli, 2007), e no Brasil teve seu primeiro registro no estado do 

Pará por Trindade & Gorayeb (2005). O encontro de C. crucifer neste trabalho constitui 

um novo registro para o estado do Amazonas. 

Duas fêmeas de C. (Mataemyia) daviesi Wirth & Blanton, 1968 foram 

coletadas em hematofagia em fevereiro de 2008. Sua presença está assinalada para o Peru, 

Guiana (Borkent & Spinelli, 2007) e no Brasil (Pará) (Trindade & Gorayeb, 2005). Este é o 

primeiro registro dessa espécie para o estado do Amazonas. 

C. debilipalpis - foi a segunda espécie mais abundante, com 193 fêmeas, 

coletada apenas em atividade hematofágica (Figura 6). Foi observada em maior número no 

período de chuvas, em fevereiro de 2007, mês de alta precipitação na área, com índice 

pluviométrico de 421 mm³. Este dado diverge do estudo de Williams (1964), que constatou 

maior abundância de C. debilipalpis na época seca em Trinidad e Tobago. 

C. felippebauerae - Foi coletada uma fêmea em atividade hematofágica. Esse é 

o primeiro registro dessa espécie exercendo atividade hematofágica em humanos.  

Culicoides fluviatilis (Lutz, 1914) – foram coletadas três fêmeas em atividade 

hematofágica em novembro de 2007. Tem distribuição conhecida para Venezuela, 

Colômbia, Equador, Bolívia, e no Brasil está registrada exclusivamente no estado do 

Amazonas (Borkent & Spinelli, 2007). 

Culicoides glabrior Macfie, 1940 - duas fêmeas foram coletadas em armadilha 

luminosa do tipo CDC, uma no Morro de Santa Cruz e outra na ponte pequena. Registros 

anteriores indicam a presença dessa espécie desde Honduras até Equador, incluindo 

Guiana, Suriname, Trinidad e Tobago, Panamá. No Brasil foi registrado nos estados do  
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Pará (Wirth & Blanton, 1973; Castelon et al., 1990; Borkent & Spinelli, 2007) e Amazonas 

(Castelon et al., 1990).  

C. insignis Lutz, 1913 - foi coletada uma fêmea em armadilha luminosa CDC 

no Morro de Santa Cruz. Esta espécie é amplamente distribuída, desde os Estados Unidos, 

México, América Central, Caribe até a Argentina. É encontrada em todas as regiões do 

Brasil, sendo que no sul foi relacionada à dermatite alérgica em ovelhas (Corrêa et al., 

2007). Tem sido incriminada, juntamente com C. pusillus, pela transmissão do orbivírus da 

Língua azul para ruminantes na região que se estende desde a América do Sul até o sul da 

Flórida (Mellor et al., 2000). 

C. paraensis - foi coletada em atividade hematofágica e em armadilha 

luminosa do tipo CDC situada no Morro de Santa Cruz, próximo a roças familiares. Sua 

incidência foi baixa nos dois períodos de coleta, com 12 fêmeas em novembro, no período 

de baixa pluviosidade, e 9 em fevereiro, no período de alta pluviosidade (Figura 6). Na 

Venezuela, Pérez (1984) observou que seu aumento populacional está relacionado com a 

época das chuvas, e Sherlock (1963) obteve resultados semelhantes. No entanto, Mercer et 

al. (2003), no Peru, não constataram relação entre a abundância e a cheia do rio. 

Essa espécie tem grande importância médica, pois é conhecida sua relação na 

transmissão do Bunyavirus Oropouche para humanos e outros primatas com surtos na 

Amazônia brasileira, Peru e Panamá, tendo acometido mais de quinhentas mil pessoas no 

Brasil (Vasconcelos et al,. 2008). É encontrada em alta densidade em áreas urbanas da 

região amazônica brasileira (Pinheiro et al., 1981; Mercer et al. 2003). Durante um dos 

surtos do vírus Oropouche no Pará foi percebida a característica antropófila de C. 

paraensis pela sua proximidade com as habitações humanas (Pinheiro et al., 1981). Essa 

espécie também transmite o Bunyavirus Ananindeua a aves e mamíferos no Brasil e é 

incriminado na transmissão da filária M. ozzardi na Argentina. Sua saliva é bastante 

alergênica e costuma ocorrer em abundância nos horários de pico de hematofagia, o que 

caracterizam essa espécie como praga (Romaña & Wygodzinsky, 1950; Sherlock & 

Guitton, 1965; Borkent, 2005; Borkent & Spinelli, 2007; Felippe-Bauer & Sternheim, 

2008). C. paraensis tem ampla distribuição, com registros desde os Estados Unidos, Costa 

Rica, Guatemala, Panamá, Ilha de São Vicente, Trinidad e Tobago, Guiana Francesa, 

Granada, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Argentina e Brasil (em todas as regiões do 

Brasil), (Felippe-Bauer et al., 2003).  Na Amazônia legal brasileira foi encontrada nos 

estados do Amazonas, Pará, Roraima, Maranhão e Tocantins.  
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C. (Hoffmania) paraignacioi Spinelli, 1993 - foi representada por uma fêmea 

em atividade hematofágica. Sua distribuição é bem conhecida no Brasil (Amazonas e 

Pará), Guiana francesa, Colômbia e América Central até Belize (Borkent & Spinelli, 2007)  

C. paucienfuscatus Barbosa, 1947, do grupo reticulatus, foi coletada uma 

fêmea na armadilha do tipo CDC situada no Morro de Santa Cruz. Tem distribuição 

conhecida desde a Costa Rica até o Peru, passando pela Bolívia, Venezuela e Trinidad e 

Tobago. No Brasil, está registrada para os estados do Amazonas e Pará (Borkent & 

Spinelli, 2007). 

C. (Hoffmania) pseudodiabolicus Fox, 1946 foi assinalado para a área através 

da coleta de três fêmeas em armadilha luminosa do tipo CDC situada na pista de pouso, 

ambiente de mata fechada. Essa espécie tem distribuição conhecida para o México, 

Trinidad e Tobago, Honduras, Costa Rica, Panamá, Guiana Francesa, Peru, Colômbia, 

Brasil (Pará, Amazonas, (Wirth & Blanton, 1973; Castellón & Ferreira, 1991; Borkent & 

Spinelli, 2007). 

 

Tabela 3. Espécies de Culicoides emergidas em laboratório. 

Criadouro Espécie Quantidade Gênero 

Phenakospermun 
guyannense 
(bananeira-brava) 

Culicoides felippebauerae 7 Macho 

Theobroma grandiflorum 
(cupuaçu) 

C.(Haematomyidium) sp. 
 

1 Fêmea 

 
 

Em relação aos criadouros investigados, duas espécies foram identificadas a 

partir da criação dos imaturos em laboratório (Tabela 3). 

Foram obtidos sete exemplares machos de C. felippebauerae a partir de 

imaturos coletados em Phenakospermun guyanense, mesmo criadouro em que foi descrita 

a espécie em 2007 por Spinelli e colaboradores. 

Uma fêmea do subgênero Haematomyidium emergiu após 36 dias a partir de 

larva encontrada em água coletada em água retida em casca de cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.), de onde não se conhecia sua participação 

como criadouro de insetos do gênero Culicoides. Essa planta pertence ao mesmo gênero do 

cacaueiro (Theobroma cacao L.), bem conhecida como criadouro de diversas espécies de 
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Culicoides (Culicoides lahillei, C. fluvialis, C. diabolicus, C. foxi, C. glabellus, C. 

paraensis, C. propriipennis, C. pifanoi, C. pusillus, C. tetrathyris), e Forcipomyia quando 

do processo de decomposição de suas vagens (Williams, 1964; Winder e Silva, 1972; 

Wirth & Spinelli, 1992). 
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5.2 ESPÉCIES NOVAS 

 
Durante o estudo sistemático, encontramos duas novas espécies de Culicoides:  

Culicoides sp.n. 1: Espécime fêmea coletada picando humanos pertencente ao 

grupo hylas, subgênero Hoffmania Fox. Artigo com a descrição da nova espécie e uma 

sinopse do grupo hylas, intitulado “Culicoides baniwa sp.nov. from the Brazilian 

Amazon Region with a synopsis of the hylas Species Group (Diptera: 

Ceratopogonidae)” foi submetido e aceito pela revista científica Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. O artigo em inglês está inserido no Anexo I. 

Culicoides sp.n. 2:  A nova espécie se encontra em fase final de descrição.  

Descrevemos a seguir os dados diagnósticos de Culicoides sp.n. 1: 

 

Culicoides sp.n.1 (Figura 8): 

Diagnose: a espécie pode ser facilmente distinguida das outras do complexo hylas pela 

presença de duas manchas claras na célula r3, uma delas ultrapassando a segunda célula 

radial e a outra na porção distal da célula r3; pela ausência de mancha pálida em frente à 

base da M1 e pelo fêmur inteiramente enegrecido. Macho desconhecido. 

Fêmea: Comprimento da asa: 1.32 mm; largura: 0.54 mm. 

Cabeça: Marrom escura. Olhos contíguos e nus. Pedicelo marrom escuro. Flagelo (Fig. 8- 

A) marrom, com a base dos flagelômeros pálidos; flagelômeros com comprimentos de 75-

107-107-107-107-107-107-107-75-80-85-91-139 µm; relação antenal: 1.05; sensila 

celocônia nos flagelômeros 1, 9-13, três no 1, um no 9-13. Palpo (Fig. 8 -D) marrom, ápice 

dos segmentos 1-4 pálidos, base do terceiro segmento pálido, quinto segmento 

inteiramente pálido; comprimento dos segmentos 27-128-149-53-53 µm; terceiro segmento 

alongado, subcilíndrico, sem cavidade sensorial com sensila escassa na superfície; relação 

palpal 4.7. Probóscide marrom, relação probóscide/cabeça (P/H rate) 1.48; mandíbula com 

27 dentes. 

Tórax: Marrom escurecido; escuto, escutelo, pós-escutelo e pleura marrom escurecidos 

Pernas (Figura 8- E) quase totalmente marrom escuras; fêmur anterior com banda apical, 

fêmures mediano e posterior inteiramente escuros; joelho mediano escuro. Tibia com 

bandas pálidas sub-basais, tíbia posterior pálida na região apical; pente da tíbia posterior 

com seis espinhos, sendo o segundo mais longo (Figura 8-C). Tarsos pálidos, primeiro 

tarsômero mais escuros. Asa (Figura 7) com padrão típico do complexo hylas: uma mancha 

pálida arredondada sobre a segunda célula radial; duas manchas na célula r3: uma 
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imediatamente abaixo da mancha pálida da segunda célula radial sem alcançar a M1, a 

outra mancha, distal e dupla; mancha pálida sobre a veia tranversa r-m se estendendo desde 

a M até a margem da costa, alongada; m1 com duas manchas arredondadas, sendo a distal 

menor e afastada da margem da asa; m2 com uma mancha pálida proximal, mancha pálida 

dupla sobre as forquilhas mediana e medianocubital, uma apical e outra na porção distal 

próximo da margem da asa; cua1 com mancha pálida arredondada se extendendo desde a 

veia CuA1 até a margem da asa; célula anal com duas manchas pálidas bem separadas na 

porção distal, uma anterior à forquilha medianocubital, a outra próxima à margem da asa; 

base da asa pálida desde a veia costal até a célula anal. Ápice das veias M1, M2, CuA1 e 

CuA2 pálidos; relação costal 0.69. Halteres pálidos, base do capitato infuscada. 

Abdômen: Marrom. Duas espermatecas ovóides e desiguais sem ducto, medindo 48 por 37 

µm e 37 por 32 µm, respectivamente. Espermateca rudimentar, pequeno anel esclerotizado 

presente (Figura 8-B). 

Macho: Desconhecido. 

Distribuição: Brasil (Amazonas). 

Tipo: Holótipo fêmea (INPA/LETEP 6301), Comunidade de Assunção, Rio Içana, São 

Gabriel da Cachoeira (01°03'44,5'' N 67°35'36,0'' W), Amazonas, BRASIL, 25.XI.2007, 

em humanos, 06:00-6:30 h, Damasceno col. Depositado na Coleção de Invertebrados do 

INPA, Amazonas, Brasil. 

Etimologia: O nome da espécie foi dado em homenagem aos indígenas da etnia Baniwa, 

que vivem na localidade tipo. 

 

 

 
Figura 7. Asa da fêmea de Culicoides sp. n. 1, coletada em atividade hematofágica na 

comunidade de Assunção, Rio Içana, Amazonas, Brasil. 
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Figura 8. Culicoides  sp.n.1, fêmea; a: flagelo (escala = 0.1 mm); b: espermatecas 

(escala = 0.05 mm); c: pente da tíbia posterior (escala = 0.1 mm); d: palpo (escala = 

0.1 mm); e: pernas (da esquerda para a direita) anterior, média e posterior (escala = 

0.2  mm). 

  

a 

c b 

d 

e 
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5.3 ATIVIDADE DIÁRIA 

 

Para as análises da atividade hematofágica diária foram utilizados apenas os dados 

das coletas em humanos, realizadas entre 22 e 24 de novembro de 2007 e entre 23 a 25 de 

fevereiro de 2008. As capturas de Culicoides foram mais abundantes em novembro, 

período de baixa pluviosidade, e foram em grande parte influenciadas pela alta incidência 

de C. caprilesi no mesmo período (Figura 9; Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Média dos exemplares de Culicoides Latreille coletados, por horário de captura, nos 

meses de 24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 2008, em Assunção, Rio Içana, 

Amazonas . 

A atividade de C. caprilesi ocorreu principalmente no período da tarde, com 

pequena população em atividade no período matutino. O pico da atividade de C. caprilesi 

tanto para novembro de 2007 quanto para fevereiro de 2008 foi às 17:30 horas (Fig.10). 

  
Figura 10. Média de exemplares por horário e pico de atividade hematofágica de Culicoides 

caprilesi Fox para os períodos de 24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 2008  em 

Assunção, Rio Içana, Amazonas. 
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Os dados de horário de atividade hematofágica coincidem com informações 

anteriores que conferem atividade crepuscular ou noturna para muitas espécies de 

Culicoides (Borkent & Spinelli, 2007).

Culicoides debi

sendo coletada em pequeno número durante o período da tarde (Fig

manteve o pico de atividade entre 6h30min e 7h00min e em fevereiro o número máximo de 

exemplares foi observado à

Herzog et al. (1988) que observaram

no estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 
 

Figura 11. Média de exemplares de 

hematofágica para os períodos 

comunidade de Assunção, Rio Içana, Amazonas, Brasil.

C. paraensis foi coletado durante o período da manhã e 

baixo número de indivíduos coletados 

correlacionar sua atividade com os parâmetros climáticos (Fig

parecem concordar com os obtidos por Mercer 

paraensis ao longo do dia, e não restrita ao crepúsculo matutino conforme sugerido pelos 

moradores da região onde trabalharam. Sherlock (1963) na Bahia obteve coletas diurnas de 

C. paraensis, com picos de atividade às 7:00, 

em coletas no Pará, encontrou que o pico de atividade para 

17:00 e 18:00 horas, enquanto Le

para essa espécie ao longo do dia sendo 
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Os dados de horário de atividade hematofágica coincidem com informações 

anteriores que conferem atividade crepuscular ou noturna para muitas espécies de 

(Borkent & Spinelli, 2007). 

debilipalpis teve atividade predominante no período da manhã, 

sendo coletada em pequeno número durante o período da tarde (Figura 

manteve o pico de atividade entre 6h30min e 7h00min e em fevereiro o número máximo de 

exemplares foi observado às 7h30min. Este resultado corrobora os obtidos por Maia

(1988) que observaram pico de atividade desta espécie no período da manhã

no estado do Rio de Janeiro.  

 
 
 
 
 
 

 

Média de exemplares de Culicoides debilipalpis Lutz por horário e pico de atividade 

hematofágica para os períodos de 24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 

comunidade de Assunção, Rio Içana, Amazonas, Brasil. 

foi coletado durante o período da manhã e da tarde

baixo número de indivíduos coletados não foi possível determinar seu pico de atividade ou 

correlacionar sua atividade com os parâmetros climáticos (Figura 12). No entanto os dados 

parecem concordar com os obtidos por Mercer et al. (2003), que observaram captura de 

ao longo do dia, e não restrita ao crepúsculo matutino conforme sugerido pelos 

moradores da região onde trabalharam. Sherlock (1963) na Bahia obteve coletas diurnas de 

, com picos de atividade às 7:00, 15:00 e 17:00 horas. Roberts 

em coletas no Pará, encontrou que o pico de atividade para C. paraensis

17:00 e 18:00 horas, enquanto LeDuc & Pinheiro (1989) sugerem três picos de atividade 

para essa espécie ao longo do dia sendo o mais alto por volta de 18:00 horas.
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Os dados de horário de atividade hematofágica coincidem com informações 

anteriores que conferem atividade crepuscular ou noturna para muitas espécies de 

teve atividade predominante no período da manhã, 

 11). Em novembro, 

manteve o pico de atividade entre 6h30min e 7h00min e em fevereiro o número máximo de 

Este resultado corrobora os obtidos por Maia-

no período da manhã, 

Lutz por horário e pico de atividade 

e 23 a 25 de fevereiro de 2008  na 
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). No entanto os dados 

), que observaram captura de C. 
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moradores da região onde trabalharam. Sherlock (1963) na Bahia obteve coletas diurnas de 

15:00 e 17:00 horas. Roberts et al. (1981), 

C. paraensis ocorria entre 

) sugerem três picos de atividade 

o mais alto por volta de 18:00 horas. 
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Figura 12. Frequência total 

e por período (24 a 26 de novembro de 2007

comunidade de Assunção.

 

O conhecimento da atividade hematofágica das espécies de importância 

sanitária é fundamental, pois constitui base para ações de prevenção e controle de doenças 

transmitidas por vetores. 

relacionado às chances de infecção. No caso dos indígenas do Rio Negro, o hábito de se 

banharem no início da manhã e ao final da tarde coincide com o pico de atividade do fim 

de tarde dos maruins. Assim, tornam

patógenos transmitidos por e
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total de Culicoides paraensis ao longo do dia por hora de coleta 

24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 2008 

Assunção. 

O conhecimento da atividade hematofágica das espécies de importância 

sanitária é fundamental, pois constitui base para ações de prevenção e controle de doenças 

 O comportamento da população suscetível está diretamente 

elacionado às chances de infecção. No caso dos indígenas do Rio Negro, o hábito de se 

banharem no início da manhã e ao final da tarde coincide com o pico de atividade do fim 

de tarde dos maruins. Assim, tornam-se mais susceptíveis a picadas e contaminação 

patógenos transmitidos por esses insetos. 

Em relação aos fatores climáticos, a atividade de C. caprilesi

correlação positiva com a temperatura (r = 0.639, P < 0,001), negativa com a umidade do 

ar e com a pressão atmosférica (ru = - 0,591, rpa = - 0.910 P < 0,001) 

diminuição quando há aproximação das chuvas (Figs. 13, 14, 15).  
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Figura 13. Média de exemplares de 

26 de novembro de 2007 e

horário na comunidade de Assunção
 
 
 
 

 

 
 

Figura 14. Média de exemplares de 

por horário, em coletas realizadas em 

2008 na comunidade Assunção
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. Média de exemplares de Culicoides caprilesi Fox coletados nos períodos de 

novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 2008  em relação à temperatura média por 

horário na comunidade de Assunção, Rio Içana, Amazonas. 

. Média de exemplares de Culicoides caprilesi Fox e a média da pressão atmosfér

s realizadas em 24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 

na comunidade Assunção, Rio Içana, Amazonas. 
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Figura 15. Relação entre a umidade do ar (%) e o número de exemplar

Fox coletados em atividade hematofágica nos períodos de 

de fevereiro de 2008 na comunidade de Assunção

 
C. debilipalpis 

< 0,001), positiva com a umidade do ar e com a pressão atmosférica ( r

365, P < 0,001) (Figs. 10,11 e 12).

 

 

 
 
 
 
Figura 16. Média de exemplares de 
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. Relação entre a umidade do ar (%) e o número de exemplares de Culicoides caprilesi

Fox coletados em atividade hematofágica nos períodos de 24 a 26 de novembro de 2007

na comunidade de Assunção, Rio Içana, Amazonas. 

 apresentou correlação negativa com a temperatura 

< 0,001), positiva com a umidade do ar e com a pressão atmosférica ( r

365, P < 0,001) (Figs. 10,11 e 12). 

. Média de exemplares de Culicoides debilipalpis em relação à temperatur

coleta referente aos períodos de 24 a 26 de novembro de 2007 e

8:00 9:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Hora inicial da amostra

8:00 9:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Hora inicial da amostra

39 

 
 

 
 

 
 
 

Culicoides caprilesi 

novembro de 2007 e 23 a 25 

apresentou correlação negativa com a temperatura (r= - 0.615, P 

< 0,001), positiva com a umidade do ar e com a pressão atmosférica ( ru = 0,642, (rpa = 0, 

 

em relação à temperatura média (°C) 

novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro 

65

70

75

80

19:00

U
m

id
a

d
e

 d
o

 a
r 

(%
)

20

24

28

32

18:00 19:00

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

)



 

 
 

 
 
Figura 17. Média da pressão atmosférica (mmHg) e a média de 

horário de coleta no períodos de 

comunidade Assunção, Rio Içana, Amazonas
 
 

 
 

Figura 18. Relação entre a umidade do ar (%) e 

debilipalpis Lutz coletados por horário para os períodos de 

25 de fevereiro de 2008 em Assunção, Rio Içana, Amazonas.
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édia da pressão atmosférica (mmHg) e a média de Culicoides debilipalpis

no períodos de 24 a 26 de novembro de 2007 e 23 a 25 de fevereiro de 2008 

, Rio Içana, Amazonas. 

 

 

Relação entre a umidade do ar (%) e a média de exemplares de 

por horário para os períodos de 24 a 26 de novembro de 2007

em Assunção, Rio Içana, Amazonas. 
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Além da influência de fatores climáticos, a participação de diferentes 

colaboradores pode interferir na captura das espécies em cada período, já que são 

conhecidas as influências de temperatura corporal, odores, suor, e dióxido de carbono 

sobre os dípteros hematófagos. 

 

5.4 INFECÇÃO POR Mansonella 

 
Foram dissecados no total 1.916 Culicoides, dos quais 1.742 C. caprilesi, 151 

C. debilipalpis, 21 C. paraensis e 2 C. fluviatilis, incluindo os dados relativos a infecção 

natural e experimental. 

 

5.4.1 Infecção experimental 

Para o estudo da infecção natural, foram dissecadas todas as 234 fêmeas 

coletadas, sendo 214 de C. caprilesi, 18 de C. debilipalpis e 2 de C. paraensis. Nenhuma 

foi encontrada parasitada por M. perstans ou por M. ozzardi. Esse fato pode estar 

relacionado a uma baixa carga parasitária de microfilárias nos voluntários, devido a uma 

reação natural ou caso tenham sido medicados contra outras verminoses, o que pode 

mascarar a infecção. É comum que equipes de saúde viagem até as comunidades e 

distribuam anti-helmínticos para toda a comunidade. A realização de exames antes de 

iniciar os experimentos poderia ter sido uma alternativa utilizada para excluir essa dúvida.  

Outra possibilidade é a baixa competência vetorial das espécies de Culicoides 

dissecadas. 

 
Tabela 3. Número de exemplares de Culicoides dissecados por espécie e por dias mantidos 

vivos após coleta em voluntário infectado, realizada em 24 a 26 de novembro de 2007  na 

comunidade de Assunção, para investigação dos estágios de desenvolvimento de M. perstans 

e/ou M. ozzardi. 

Nº de dias C. caprilesi C. debilipalpis C. paraensis 

Dia 0 1 0 0 

Dia 1 196 9 2 

Dia 2 13 0 0 

Dia 5 2 1 0 

Dia 9 2 1 0 

Dia 11 0 7 0 

Total 214 18 2 
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5.4.2 Infecção natural 

 

Em nosso trabalho encontramos uma larva em segundo estágio de Mansonella 

perstans localizada no tórax de fêmea de Culicoides paraensis, dentre os 21 exemplares 

dissecados (Figura 19). De acordo com Muller (2002), encontra-se, em geral, apenas uma 

larva por Culicoides, mas o fato de ocorrer frequentemente em grandes populações, pode 

ocasionar altas taxas de infecção na população humana.  

A larva possui comprimento de 0,475 mm e extremidade caudal arredondada, 

sem espícula. Esse é o primeiro registro de larvas de M. perstans em C. paraensis. Devido 

ao baixo número de espécimes de Culicoides paraensis obtidos para dissecção a Taxa de 

Infecção Parasitária (TIP) foi de 4,76%, taxa relativamente alta para a infecção por 

Mansonella em insetos. A escassez de estudo de infecção de Culicoides por M. perstans 

dificulta comparações desses achados com outros para as mesmas espécies. Agbolade et al. 

(2006) encontraram taxa de infecção de 1,95% para C. fulvithorax infectado com larvas L3 

de Mansonella perstans. Noireau et al. (1990) encontraram a TIP de 0,8% para C. 

grahamii, infectado com larvas de Mansonella. Outros trabalhos com taxa de infecção 

parasitária foram realizados com infecções naturais de simulídeos por M. ozzardi: 

Medeiros & Py-Daniel (2004) calcularam a TIP de 0,08 para o simulídeo Cerqueirellum 

argentiscutum no período em que foi encontrada uma larva de M. ozzardi em estágio 

infectante, o que indicava na área estudada um potencial mensal de transmissão de filária 

de 7,25% devido ao número de picadas mensais calculada pelos autores. Assim, mesmo 

com um baixo número de insetos infectados existe o risco de transmissão.  

Infelizmente, os achados contendo espécies de Culicoides infectados por 

Mansonella carecem de registros fotográficos. 

Culicoides paraensis é incriminado como vetor de diversos patógenos, 

incluindo vírus. Com a infecção experimental de Culicoides paraensis por Mansonella 

ozzardi que se desenvolveu até o estágio de L2, esse passou a ser considerado possível 

vetor de M. ozzardi (Romaña & Wygodzinsky, 1950). A presença de M. perstans em C. 

paraensis evidencia sua infecção por filárias congenéricas, e pode estar relacionada ao 

isolamento temporário de populações do hospedeiro, o que é suficiente para que haja a 

especiação do parasita, mas insuficiente para que haja a especiação do hospedeiro 

(Chabaud & Durette-Dusset, 1978). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Larva de 

paraensis. A- Vista geral

extremidade anterior (cabeça), seta indicando esôfago

extremidade caudal, arredondada

(100x). 

Larva de Mansonella perstans (L2) encontrada em tórax de 

geral do parasita encontrado em C. paraensis (20x);

extremidade anterior (cabeça), seta indicando esôfago (100x); 

l, arredondada, e ausência de espícula, papilas em f

B 

C 
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(L2) encontrada em tórax de Culicoides 

(20x); B- Detalhe da 

 C- Detalhe da 

, papilas em formação (seta) 
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6. CONCLUSÕES 

Culicoides paraensis é a primeira espécie registrada com larvas de M. perstans 

na América do Sul e sua possível participação na transmissão de parasitas causadores de 

mansonelose tem grande relevância devido a sua ampla distribuição pelo continente 

americano, trazendo contribuições para a epidemiologia da mansonelose causada por essa 

espécie, ainda com poucos registros para o continente americano  

A taxa de infecção parasitária de C. paraensis aparece alta, pelo fato de ter sido 

encontrado um exemplar infectado dentre os 21 coletados e dissecados dessa espécie.  

Novos estudos com foco em C. paraensis devem ser realizados para definir a 

frequência e importância de sua participação e taxa de infecção natural. 

A ausência de microfilárias e larvas de M. ozzardi e/ou de M. perstans nos 

1.742 exemplares dissecados sugere que Culicoides caprilesi, espécie prevalente na área, 

pode não ser um vetor eficiente para essa filária em condições naturais, tendo pequena ou 

nenhuma participação na epidemiologia da mansonelose na área estudada, apesar do 

registro de um espécime infectado com larva de segundo estádio na Colômbia por Tidwell 

et al. (1980).  

O encontro de duas novas espécies e os três novos registros de espécies para o 

estado do Amazonas reflete a escassez e a necessidade de levantamentos da fauna de 

Culicoides na região amazônica brasileira.  

As duas espécies mais abundantes no período de coleta, C. caprilesi e C. 

debilipalpis têm preferências diferentes quanto ao horário de hematofagia, e assim o 

incômodo causado por maruins é percebido nos períodos da manhã e tarde. Com a 

possibilidade de outras espécies de Culicoides estarem envolvidas na transmissão de 

Mansonella sp., o risco de infecção é ampliado por esse comportamento, já que mantém 

populações de Culicoides durante todo o dia, em permanente contato com diferentes 

grupos de pessoas. 

A ausência C. caprilesi na armadilha CDC contrasta com sua abundância em 

atividade hematofágica nos períodos de coleta. Esse fato pode estar relacionado com seu 

horário de atividade, já que o horário de funcionamento da armadilha é noturno.  

A indicação de frutos de cupuaçu como criadouro de Culicoides na região 

amazônica traz uma contribuição para os estudos bionômicos dentro do gênero, já que 

dados relacionados aos criadouros de espécies neotropicais de Culicoides são escassos, o 

que dificulta ações de manejo com o objetivo de evitar infestações em áreas de risco. 
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Devido a atuação de Culicoides como insetos transmissores de patógenos, 

estudos taxonômicos e bioecológicos de insetos do gênero podem auxiliar na 

caracterização epidemiológica de doenças, assim como em alternativas de prevenção e 

controle.  
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