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RESUMO 
 

 

Resultados anteriores sugerem que existem diferenças biológicas entre espécimens de 

Anopheles oswaldoi capturados no Estado do Acre e os do Estado de Rondônia, Brasil. 

Esta espécie tem sido apontada como um importante vetor de malária em localidades do 

Peru e Acre. Entretanto, em Rondônia, somente um número pequeno de A. oswaldoi 

alimentados em pacientes com malária desenvolveram infecção nas glândulas salivares. Além 

disso, há suspeita de que espécimens identificados como A. oswaldoi, capturados em áreas 

abertas em Costa Marques, Rondônia, são na verdade A. konderi, e que A. oswaldoi sensu 

stricto estaria restrito a áreas de florestas. Estes dados, juntamente com as dificuldades 

encontradas na identificação de anofelinos do grupo Oswaldoi, baseadas em critérios 

morfológicos, sugerem que espécimens de A. oswaldoi são membros de um complexo de 

espécies crípticas. A distinção de espécies crípticas de insetos vetores é de grande 

importância, já que diferentes membros em um complexo podem exibir diferenças na 

ecologia, capacidade vetorial e resposta a medidas de controle. Análise de sequências de 

DNA, particularmente da região do ITS2 do cistron do DNA ribossômico, tem sido usada 

como um caracter diagnóstico em alguns grupos de espécies crípticas, tornando-se um 

instrumento para estudos taxonômicos e filogenéticos. A primeira parte deste estudo teve o 

objetivo de determinar as diferenças encontradas nas sequências de ITS2 de espécimens de 

A. oswaldoi capturados em várias localidades da América do Sul. As regiões dos ITS2 

destes anofelinos foram amplificadas usando oligonucleotídeos iniciadores conservados das 

regiões 5.8S e 28S e os produtos de PCR foram clonados e sequenciados. Os ITS2 de todos 

os mosquitos capturados tiveram tamanho aproximado de 350 nucleotídeos, com 

aproximadamente 53% de conteúdo de GC. Análise do alinhamento destas sequências, 

mostrou similaridade variando entre 87% e 100%, e a análise de uma árvore de similaridade, 

neighbor-joining, produzida com p-distance usando as diferenças nas sequências de ITS2, 

separou estes espécimens em quatro grupos. Um deles está provavelmente relacionado ao A. 

oswaldoi sensu stricto, e um outro pode estar relacionado à espécie A. konderi. Os outros 

dois grupos podem corresponder a espécies cuja identificação morfológica permanece para 

ser esclarecida no complexo A. oswaldoi. Estes dados são evidências de que espécimens de 



 

 

 

A. oswaldoi estão incluídos em um complexo de espécies crípticas e que identificação por 

DNA pode resolver estas questões taxonômicas. A. konderi tem sido considerado uma 

sinonímia de A. oswaldoi. Embora estágios adultos e imaturos destas espécies de anofelinos 

apresentem características morfológicas idênticas, aspectos encontrados na genitália 

masculina podem distinguir estes taxa. A segunda parte deste estudo foi conduzida com o 

objetivo de comparar a susceptibilidade de A. oswaldoi s.s. e de A. konderi à infecção com 

Plasmodium vivax. A susceptibilidade foi baseada na proporção de mosquitos com oocistos 

e esporozoítos. Os anofelinos foram capturados no Acre e em Rondônia para obtenção de 

progênies F1. Após a emergência dos adultos, as genitálias masculinas dos mosquitos de 

cada progênie foram dissecadas e examinadas. Todas progênies originadas dos mosquitos 

capturados em Rondônia corresponderam a A. konderi, enquanto que cerca de 85,0% das 

progênies do Acre eram A. oswaldoi s.s.. Estas progênies F1 de A. oswaldoi s.s., A. konderi 

e  A. darlingi foram alimentadas simultaneamente com sangue infectado com P. vivax. Estes 

mosquitos foram dissecados 10-12 dias após infecção e examinados para verificação da 

presença de oocistos e esporozoítos. Tanto A. oswaldoi s.s. como A. konderi apresentaram 

oocistos nos tratos digestivos, entretanto, a porcentagem de tratos digestivos positivos para 

oocistos foi maior em A. oswaldoi s.s. (13,8%) do que em A. konderi (3,3%). Esporozoítos 

foram encontrados somente nas glândulas salivares de A. oswaldoi s.s., com 6,9% de 

positividade. As taxas de infecção nos controles A. darlingi foram de 22,5% a 30,0%, para 

ambos oocistos e esporozoítos. Estes resultados indicam que A. oswaldoi s.s. pode 

transmitir P. vivax e sugerem que esta espécie é mais susceptível que A. konderi. Embora A. 

oswaldoi s.s. seja uma espécie exofílica e zoofílica, este anofelino pode estar envolvido na 

transmissão da malária humana como parece estar ocorrendo no Estado do Acre. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Previous results have suggested that biological differences could exist between 

specimens of Anopheles oswaldoi captured in the State of Acre and those from the State of 

Rondônia, Brazil. This species has been appointed as an important malaria vector in 

localities of Peru and Acre. However, in Rondônia, only a very low percentage of A. 

oswaldoi fed on malaria patients developed salivary gland infections. In addition, it was 

suspected that specimens identified as A. oswaldoi captured in open clearings in Costa 

Marques, Rondônia, were actually A. konderi, and that A. oswaldoi sensu stricto would be 

restricted to forested areas. These data, together with the difficulties found to identify 

anophelines of the Oswaldoi group based on morphologic criteria suggest that specimens of 

A. oswaldoi are members of a complex of cryptic species. The distinction of cryptic species 

of insects is of critical importance, since different members in a Complex could exhibit 

differences in ecology, vectorial capacity and response to control measures. DNA sequence 

analysis and particularly that of the ITS2 region of the rDNA cistron has provided diagnostic 

characters in some groups of cryptic species becoming a general tool for taxonomic and 

phylogenetic studies. The first part of the present study was undertaken to determine the 

extent of differences over the ITS2 sequence of specimens of A. oswaldoi s.l. captured in 

several localities of South America. The ITS2 of these anophelines were amplified using 

conserved primers of the 5.8S and 28S regions, cloned and sequenced. The lengths of ITS2 

of all mosquitoes captured were about 350 nucleotides, with about 53% GC content. 

Analysis of the alignment of the sequences, which showed that the similarity varied between 

87% and 100%, and analysis of a neighbor-joining tree produced with p-distance using the 

ITS2 sequences, separated these specimens in four groups. One of them is probably related 

to A. oswaldoi sensu stricto, and another one can possibly be related to A. konderi. The 

other two groups may correspond to species the morphologycal identification of which 

remains to be clarified in the A. oswaldoi complex. These data are evidences that specimens 

of  A. oswaldoi are included in a complex of cryptic species and that the DNA identification 

could solve some taxonomic questions. A. konderi has been currently considered to be a 

synonym of A. oswaldoi. Although adults and immature stages of both these anopheline 



 

 

 

species have identical morphological characters, features of the male genitalia can distinguish 

these taxa. The second part of this study was conducted in order to compare the 

susceptibility of A. oswaldoi s.s. and of A. konderi to infection by Plasmodium vivax. The 

susceptibility was based on the proportion of mosquitoes with oocysts and sporozoites. 

Anophelines were captured in the State of Acre and Rondônia and used to obtain F1 

progenies. After emergency of adults, male genitalia of mosquitoes of each family were 

dissected. All families originated from mosquitoes captured in Rondônia corresponded to A. 

konderi, while about 85.0% of the families from Acre were A. oswaldoi s.s.. F1 progeny of 

field-captured A. oswaldoi s.s., A. konderi and A. darlingi were fed simultaneously on P. 

vivax infected blood. Mosquitoes were dissected on day 10-12 after infection and examined 

for the presence of oocysts and sporozoites. Both A. oswaldoi s.s. and A. konderi developed 

oocysts in midguts, however, the percentage of oocyst-positives in A. oswaldoi s.s. (13.8%) 

was higher than in A. konderi (3.3%), and only A. oswaldoi s.s. developed salivary infection 

with sporozoites (6.9% of positivity). Infection rates in A. darlingi ranged from 22.5% to 

30.0% for both oocysts and sporozoites. These results indicate that A. oswaldoi s.s. can 

transmit P. vivax and suggest that it is more susceptible than A. konderi. Although A. 

oswaldoi s.s. is an exophilic and zoophilic species, it may be involved in human malaria 

transmission as it seems to be occuring in the State of Acre. 

 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 Malária e vetores 

A malária permanece uma das principais parasitoses humanas no mundo, causando de 

1,5 a 2,7 milhões de mortes por ano, o que corresponde a 4% da mortalidade total mundial 

(GUERRANT & BLACKWOOD 1999). Esta parasitose ocorre em maior incidência nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, principalmente no continente africano, onde 

concentram-se 90% dos casos anuais. Além da África, o Brasil e a Índia também apresentam 

alta incidência de malária (WHO 1997).  

Esta doença é causada por protozoários do gênero Plasmodium, que podem ser 

transmitidos ao hospedeiro vertebrado pela picada de mosquitos infectados do gênero 

Anopheles. Dentre as quase 500 espécies de anofelinos, apenas 70 são vetores do parasita e 

destes, cerca de 20 são importantes transmissores da malária ao homem (SERVICE 1996). 

Para que um anofelino seja considerado um importante vetor de malária humana, é 

necessário que ele se alimente preferencialmente de sangue humano (antropofilia) e que seu 

ciclo de vida seja compatível com o desenvolvimento do parasita (sobrevivência e 

longevidade do mosquito). A densidade da população e a proporção de picadas infectantes 

sobre o homem também são fatores importantes na determinação da capacidade vetorial de 

um mosquito numa determinada região (DYE 1986). As espécies do gênero Anopheles, 

apresentam uma ampla distribuição geográfica e podem ser encontradas em ambientes 

diversos, desde desertos às florestas tropicais (CONSOLI & LOURENÇO-DE-OLIVEIRA 1994).  

Além do aumento populacional que vem ocorrendo nas regiões endêmicas, fatores 

como o contínuo desmatamento e as atividades de exploração mineral podem afetar a 

distribuição das espécies de anofelinos favorecendo a expansão da malária (WALSH e cols. 

1993, TAIPE-LAGOS DA COSTA 1994). 

 



 

 

 

1.2 Complexo de espécies crípticas  

Durante as primeiras décadas deste século os esforços para entender e controlar a 

transmissão da malária levaram a uma importante descoberta: ficou evidente que o principal 

vetor da malária na Europa, A. maculipennis, não era uma espécie monotípica, mas sim um 

complexo de várias espécies com características morfológicas de difícil distinção ou que 

apresentam características que se sobrepõem. Espécies que apresentam características 

morfológicas idênticas ou semelhantes de modo a dificultar a sua identificação são 

denominadas espécies crípticas, sendo o conjunto dessas espécies denominado de complexo 

(COLLINS & PASKEWITZ 1996). 

Esta descoberta, combinada com as demonstrações subsequentes de que várias 

diferenças são geralmente encontradas entre estas espécies crípticas, na ecologia, na 

distribuição geográfica e nas suas preferências por hospedeiros, esclareceu o fenômeno do 

anofelismo sem malária, que tem sido observado em várias regiões do mundo, inclusive em 

estados do Brasil. Contribuiu também para o desenvolvimento de estratégias mais efetivas e 

racionais para o controle e erradicação dessa enfermidade (COLLINS & PASKEWITZ 1996). 

Em meados dos anos 40, FRIZZI publicou uma série de artigos mostrando que rearranjos 

fixos nos padrões de bandeamento dos cromossomos politênicos de glândulas salivares 

poderiam ser utilizados para distinguir as diferentes espécies dentro do complexo A. 

maculipennis (FRIZZI 1947, 1953). Esta técnica foi novamente aplicada por COLUZZI & 

SABATINI (1967) para a distinção de espécies crípticas pertencentes ao segundo complexo 

descrito, complexo A. gambiae, no qual estão incluídos os principais vetores da malária em 

países africanos. 

Este complexo compreende 7 espécies diferentes: A. gambiae sensu stricto, A. 

arabiensis, A. quadriannulatus, A. bwambae, A. merus, A. melas e A. quadriannulatus 

espécie B (HUNT e cols. 1998). A maioria destes anofelinos possui habitats diferentes, sendo 

que os mais importantes na transmissão da malária são: A. gambiae s.s. e A. arabiensis. 

Duas espécies deste complexo, A. arabiensis e A. quadriannulatus, são simpátricas em 

determinadas áreas do Zimbabue.  

 



 

 

 

Nos anos 70 a resistência de mosquitos ao inseticida Dieldrin foi detectada nestas áreas. 

Para evitar gastos desnecessários dos estoques de BHC (benzeno hexaclorado), um 

inseticida químico relacionado ao Dieldrin, foram realizados testes de eficácia com o 

objetivo de verificar onde este inseticida poderia ainda ser usado. Os mosquitos dessas áreas 

foram expostos ao BHC e os sobreviventes foram identificados especificamente por padrões 

de bandas dos cromossomos politênicos. Em algumas áreas poucos mosquitos sobreviveram 

ao BHC, e todos foram identificados citogeneticamente (pela análise de cromossomos 

politênicos) como A. arabiensis, sugerindo que o inseticida ainda poderia ser utilizado. 

Entretanto, quando todos os mosquitos expostos, tanto aqueles que sobreviveram como os 

que morreram no teste, foram identificados por ensaios de isoenzimas, ensaios que não 

necessitam de fêmeas adultas vivas, foi mostrado que todos os sobreviventes eram na 

realidade A. arabienses, um eficiente vetor da malária, e que todos os mortos eram A. 

quadriannulatus, um mosquito altamente zoofílico e não vetor de malária humana. Portanto, 

o vetor da malária, A. arabienses, já estava altamente resistente ao BHC, e portanto a 

utilização deste inseticida estava sendo inútil no controle da transmissão da malária (GREEN 

1981).  

Uma resposta similar de resistência a inseticidas foi encontrada no complexo A. 

culicifacies, na Índia. Neste caso, a resistência ao DDT (diclorodifeniltricloroetano) foi 

associada principalmente a um dos membros, denominado espécie B, que não é considerado 

um bom vetor da malária nesta região (SUBBARAO e cols. 1988).  

O principal vetor da malária na Região Amazônica, A. darlingi, embora tenha 

apresentado resultados levando a dúvidas se faz parte de um complexo de espécies crípticas, 

tem mostrado diferenças na resistência ao DDT em diferentes regiões (SUAREZ e cols. 

1990). Estes exemplos ilustram a necessidade da caracterização da composição das espécies 

de populações locais em projetos de controles de vetores. A elucidação taxonômica desses 

complexos poderia ajudar a resolver problemas na epidemiologia da transmissão da malária 

ou nas medidas de controle, já que diferentes espécies dentro de um complexo exibem 

diferenças na ecologia, podendo apresentar variações quanto a capacidade vetorial e a 

resposta a medidas de controle (WHITE 1982).  

 



 

 

 

1.3 Métodos de distinção de espécies crípticas 

Muitos mosquitos vetores de malária são membros de complexos de espécies crípticas, 

como os citados anteriormente: complexo A. gambiae (DAVIDSON 1964), complexo A. 

dirus (PEYTON 1990), e complexo A. maculipennis (STEGNII 1982). Espécies crípticas são 

reprodutivamente isoladas, e não podem ser distinguidas apenas por aspectos morfológicos, 

requerendo métodos alternativos para sua correta identificação. As técnicas mais 

amplamente utilizadas na distinção dessas espécies serão apresentadas a seguir, usando o 

complexo A. gambiae para ilustrar as abordagens adotadas e os desenvolvimentos que têm 

ocorrido: 

 

Cruzamentos  

Um método definitivo para identificação de mosquitos vetores de malária membros de 

complexos de espécies crípticas é aquele que analisa a incompatibilidade de acasalamento. 

Acasalamentos que produzem descendência não podem no entanto definir que os parentais 

pertençam à uma mesma espécie, já que frequentemente as características encontradas na 

descendência dos cruzamentos das proles são também necessárias para o diagnóstico da 

espécie (WHITE 1971). As espécies do complexo A. gambiae, por exemplo, podem ser 

colonizadas em cativeiro. Os cruzamentos interespecíficos são férteis, produzindo adultos 

híbridos, porém, os machos F1 são estéreis devido à um defeito na espermatogênese. As 

fêmeas da maioria desses cruzamentos apresentam a fertilidade reduzida, e quando cruzadas 

com os machos parentais os cruzamentos não produzem fêmeas ou há predominância de 

machos estéreis (WHITE 1971).  

Embora este método tenha sido de grande utilidade, principalmente em estudos das 

espécies de anofelinos membros do complexo A. gambiae, facilitando estudos bioquímicos e 

moleculares dessas espécies, ele é muito trabalhoso e requer muito tempo para que seja 

utilizado na rotina de identificação de espécies. Além disso, não se conseguiu ainda adaptar 

a maioria dos anofelinos da América do Sul a colonização em cativeiro. Somente A. 

aquasalis e A. albitarsis têm sido colonizados com sucesso em laboratório (JOSÉ BENTO P. 

LIMA, comunicação pessoal). 



 

 

 

 

Características morfológicas externas 

As características morfológicas externas de anofelinos têm sido examinadas com o 

objetivo de identificar aspectos espécie-específicos. No complexo A. gambiae, algumas 

características encontradas em A. melas são utilizadas para separação desta espécie das 

outras espécies A. gambiae sensu lato, tais como tamanho dos ovos ou a largura das 

jangadas formadas pelos ovos (MUIRHEAD-THOMPSON 1948). Entretanto não existem 

outros aspectos morfológicos confiáveis que possam ser utilizados na identificação dos 

outros membros deste complexo. 

A quetotaxia completa das larvas e pupas e a análise das características morfológicas 

externas de machos e fêmeas adultos e dos ovos de algumas populações de A. oswaldoi, que 

supostamente estão incluídos em um complexo, estão sob investigação (C. FLORES-

MENDOZA, FIOCRUZ-RJ, comunicação pessoal).  

 

Cromossomos politênicos 

A identificação de espécies crípticas de anofelinos pela análise de cromossomos 

politênicos foi primeiro aplicada por FRIZZI (1947, 1953) e permanece a técnica mais 

importante e amplamente utilizada. Entretanto esta técnica tem várias limitações para sua 

aplicação em larga escala na identificação de espécies crípticas.  

As principais desvantagens deste método são: (1) a identificação é limitada ao quarto 

estádio larval ou pelo uso de fêmeas grávidas; (2) o material deve estar fresco; (3) o número 

de espécimens que podem ser processados também é um fator limitante; (4) os padrões de 

bandas de todas as espécies de Anopheles são relativamente complexos e de difícil 

interpretação e (5) nem todos anofelinos possuem células que produzem cromossomos 

politênicos com padrões de bandas discerníveis.  

Existem espécies crípticas, cuja distinção foi baseada na incompatibilidade de 

cruzamentos, que não apresentam diferenças nos seus padrões de bandas dos cromossomos 

politênicos. Este fato ocorre em alguns membros dos complexos A. dirus (KANDA e cols. 

1982), A. maculipennis (STEGNII 1982) e A. funestus (GREEN & HUNT 1980). 



 

 

 

Tipagem de isoenzimas 

A tipagem de isoenzimas é uma técnica bioquímica usada rotineiramente para a 

distinção de espécies crípticas (MAHON e cols. 1976, MILES 1976, 1978, GREEN e cols. 

1992, COETZEE e cols. 1993, FOLEY & BRYAN 1993) tendo a vantagem de poder ser 

aplicada em todos os estágios de desenvolvimento e em ambos os sexos (HILL & CRAMPTON 

1994). 

Este método requer que diferentes espécies apresentem diferenças nos padrões de 

migração eletroforética de várias enzimas. Entretanto, esta técnica requer tempo e além 

disso, devido à labilidade das enzimas, os insetos devem ser estocados em nitrogênio líquido 

ou congelados para posterior identificação, o que dificulta a identificação rotineira de 

espécimens de campo. Outras desvantagens desta técnica são: o número de espécimens que 

podem ser processadas é limitado e em muitas espécies podem ocorrem resultados anômalos 

(HILL & CRAMPTON 1994). 

 

Métodos baseados em DNA  

 Os problemas das técnicas de distinção de espécies crípticas apresentados anteriormente 

levaram à investigação de métodos alternativos. Estudos baseados no DNA frequentemente 

oferecem vantagens sobre outros métodos, possibilitando a identificação em todos os 

estágios de desenvolvimento do inseto e de ambos os sexos, uma vez que o DNA permanece 

constante independentemente do estágio de desenvolvimento. A estabilidade da molécula de 

DNA permite a utilização de mosquitos preservados em isopropanol, secos em sílica, frescos 

ou congelados, não criando problemas para estocagem do material a ser analisado. Além 

disso, métodos baseados em DNA geralmente apresentam resultados mais confiávies e 

reprodutíveis. 

 Ultimamente estes métodos de identificação têm se baseado em ensaios de hibridização, 

utilizando sequências espécie-específicas e/ou pela amplificação de fragmentos de DNA, 

pela reação em cadeia da polimerase (PCR). As abordagens no desenvolvimento destas 

técnicas podem ser diretas ou indiretas (arbitrárias). Uma das abordagens arbitrárias mais 

utilizadas é conhecida como RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA), podendo 



 

 

 

ser aplicada sem nenhuma informação molecular do genoma da espécie analisada. Esta 

técnica utiliza pequenos oligonucleotídeos iniciadores (primers) com 10 a 12 nucleotídeos, 

escolhidos arbitrariamente para serem usados em PCR, resultando na amplificação de uma 

série de fragmentos do DNA de tamanhos variados que podem ser fracionados e analisados, 

após eletroforese em gel de agarose, à procura de bandas espécie-específicas. Neste tipo de 

abordagem estes pequenos primers anelam a baixas temperaturas em regiões arbitrárias do 

genoma durante o RAPD-PCR. Esta técnica tem sido muito utilizada no diagnóstico de 

espécies em vários grupos de mosquitos (KAMBHAMPATI e cols. 1992, WILKERSON e cols. 

1993, WILKERSON e cols. 1995).  

WILKERSON e cols. (1995), usando esta técnica, demonstraram a existência de 4 

espécies formando o complexo A. albitarsis. WILKERSON e cols. (1993) também tentaram 

utilizar esta técnica na análise de espécies do complexo A. gambiae, só conseguindo 

distinguir as espécies A. gambiae s.s. e A. arabiensis, entre os 7 membros do complexo. Um 

dos problemas desta técnica é que os protocolos de RAPD-PCR, baseados em primers 

curtos, são difíceis de serem reproduzidos em diferentes laboratórios, com diferentes 

equipamentos e reagentes (COLLINS & PASKEWITZ 1996), ou com DNA extraído e estocado 

por diferentes métodos (BLACK 1993). Além disso, estes marcadores têm baixa 

especificidade devido à possibilidade de contaminação do DNA do organismo alvo com 

DNA de parasitos ou organismos comensais (BLACK 1993). 

 As abordagens diretas envolvem a análise de sequências de DNA nas quais espera-se 

encontrar variações entre espécies de um complexo. Estas sequências são geralmente 

encontradas entre regiões repetitivas de DNA, uma vez que tais regiões evoluem mais rápido 

que cópias únicas (HILL & CRAMPTON 1994). Além disso, sequências em múltiplas cópias 

são mais fáceis de detectar em pequenas quantidades de DNA, tornando a técnica mais 

sensível.  

Um exemplo de tal sequência é o DNA ribossômico (DNAr), que está presente no 

genoma de mosquitos com aproximadamente 500 cópias (COLLINS e cols. 1987, MCLAIN & 

COLLINS 1989, PASKEWITZ e cols. 1993a). O DNAr tem sido escolhido por muitos 

pesquisadores para a elaboração de métodos de indentificação em mosquitos (COLLINS e 



 

 

 

cols. 1987, MCLAIN & COLLINS 1989, PORTER & COLLINS 1991, PASKEWITZ e cols. 1993a, 

SCOTT e cols. 1993, BEEBE & SAUL 1995, CORNEL e cols. 1996, BEEBE e cols. 1999). 

Como em outras espécies de Diptera, o DNA ribossômico de mosquitos é composto 

por longos arranjos de unidades de repetição em tandem, separadas por um espaçador 

intergênico não transcrito (IGS ou NTS) que possui números variáveis de pequenas 

subrepetições internas e que são altamente variáveis em comprimento entre espécies 

intimamente relacionadas, e um espaçador externo transcrito (ETS). Cada unidade transcrita 

contém as sequências que codificam para três genes ribossômicos, 5.8S, 18S e 28S (que são 

altamente conservadas), separadas por dois espaçadores internos transcritos (ITS1 e ITS2) 

que flanqueiam a sequência 5.8S, podendo também variar significantemente entre espécies 

intimamente relacionandas (BESANSKY & COLLINS 1992). A Figura 1 mostra um esquema 

do cistron ribossômico de artrópodes. 

A função dos espaçadores ITS permanece a ser esclarecida, embora formem estruturas 

secundárias que podem ser importantes no processamento do RNAr transcrito (VAN DER 

SANDE e cols. 1992). Análise da função do ITS2 em Saccharomyces cerevisiae, demonstrou 

que deleções na porção 5’ terminal do ITS2 bloqueiam completamente a maturação da 

unidade 26S do RNAr, enquanto que várias deleções na parte 3’ terminal reduziram a 

eficiência do processso, mas ainda assim permitiu que o 26S fosse formado, mostrando um 

importante papel da estrutura do ITS2 no processamento da região 26S (VAN DER SANDE e 

cols. 1992).  

As regiões espaçadoras têm sido amplificadas utilizado-se a técnica de PCR com 

primers conservados de DNAr, permitindo a distinção de membros de complexos de 

espécies crípticas, e contribuindo significantemente para estudos epidemiológicos e de 

controle da doença. Assim, este tipo de técnica pode ser usada com o ITS2, por exemplo, na 

distinção dos complexos A. quadrimaculatus (CORNEL e cols. 1996), A. maculipennis 

(PORTER & COLLINS 1991) e A. punctulatus (BEEBE & SAUL 1995). A região do ITS2 nos 

membros do complexo A. gambiae apresenta variação insuficiente para análise do 

polimorfismo nos comprimentos dos fragmentos de restrição (RFLP), ou para seleção de 

primers específicos. Assim, a região do IGS, que se apresenta mais variável, tem sido usada 

na distinção dos membros deste complexo (PASKEWITZ e cols. 1993a, SCOTT e cols. 1993).  



 

 

 

Os produtos de PCR de regiões do DNAr ou de outras regiões do DNA podem também 

ser analisados usando a técnica SSCP (single-strand conformation polymorphism) 

introduzida inicialmente por ORITA e cols. (1989). Esta técnica pode detectar variações 

intraespecíficas de apenas um único nucleotídeo, e como a técnica RAPD-PCR, não 

necessita do conhecimento da sequência de nucleotídeos do produto amplificado, baseando-

se no princípio de que a mobilidade eletroforética de uma fita simples de molécula de DNA 

em gel desnaturante é dependente da sua conformação, tamanho e forma (HISS e cols. 

1994). Produtos de PCR obtidos arbitrariamente pela técnica de RAPD-PCR também tem 

sido analisados por SSCP (MUTEBI e cols. 1997). 

Embora o SSCP seja uma técnica rápida e útil na detecção de variações em sequências 

de DNA, só recentemente ela tem sido aplicada como um instrumento molecular 

taxonômico na distinção de anofelinos membros de complexos de espécies crípticas. SHARPE 

e cols. (1999) utilizaram esta técnica para identificar quatro espécies do grupo A. minimus, 

onde está incluído um dos vetores de malária no sudoeste asiático. Os quatro membros do 

grupo A. funestus, onde encontramos o terceiro principal vetor de malária na África, 

também foram distinguidos por esta técnica (KOEKEMOER e cols. 1999).  

A identificação correta de espécies crípticas pode ser dificultada por variações 

intraespecíficas, devido a polimorfismos ou estrutura da população, ou ainda pela existência 

de espécies ainda não conhecidas (WALTON e cols. 1999). A possibilidade de introgressão 

genética é outro fator que pode confundir a distinção de espécies. Híbridos interespecíficos 

de campo têm sido coletados com alta frequência, por exemplo, de 0,1% a 0,2% entre A. 

arabiensis e A. gambiae s.s., membros do complexo A. gambiae (WHITE 1971). 

Cruzamentos entre membros do complexo A. gambiae e entre membros do complexo A. 

dirus em laboratório, mostraram que nem sempre só machos estéreis são produzidos, e 

frequentemente as fêmeas podem ser férteis e viáveis, sugerindo uma possível rota para 

introgressão genética (WALTON e cols. 1999). O fato de que A. gambiae s.s. e A. arabiensis 

compartilham sequências relacionadas de DNA mitocondrial (DNAmt) tem sido usado para 

explicar um caso de introgressão genética de DNAmt entre espécies (BESANSKI e cols. 

1997).  

 



 

 

 

 

1.4 Anopheles darlingi e Anopheles oswaldoi – Complexos de espécies crípticas? 

No Brasil existem 54 espécies pertencentes a cinco subgêneros de Anopheles: 

Nyssorhynchus, Kerteszia, Stethomyia, Lophopodomyia e Anopheles. Entretanto, somente 

espécies que pertencem aos subgêneros Nyssorhynchus e Kerteszia foram relatadas como 

sendo vetores de malária (DEANE 1986, CONSOLI & LOURENÇO-DE-OLIVEIRA 1994). 

No subgênero Nyssorhynchus, as espécies que foram incriminadas como vetores de 

malária incluem: A. darlingi ROOT 1926, A. aquasalis CURRY 1932, A. albitarsis LYNCH-

ARRIBÁLZAGA 1878, A. oswaldoi PERYASSU 1922, A. nuneztovari GABALDON 1940 e A. 

triannulatus NEIVA & PINHO 1922. No subgênero Kerteszia, infecções naturais foram 

relatadas em A. cruzii DYAR & KNAB 1908, A. bellator DYAR & KNAB 1906 e A. 

homunculus KOMP 1937. Excetuando-se A. darlingi, a história natural das espécies listadas 

apontam na maioria das vezes para comportamentos zoofílicos e exofílicos, além de 

apresentarem distribuição e frequência nem sempre coincidindo com as áreas de transmissão 

de  malária, de tal modo que o papel dessas espécies na transmissão da malária é duvidoso 

(DEANE 1986, ROSA-FREITAS e cols. 1998). 

Na Amazônia, onde ocorrem mais de 99% dos casos de malária registrados no Brasil, a 

transmissão é devida somente a espécies de mosquitos do subgênero Nyssorhynchus, sendo 

A. darlingi o vetor mais importante (SHANNON 1933, RACHOU 1958, DEANE 1986). Esta 

espécie é a mais antropofílica e endofílica das espécies de anofelinos da Amazônia, com 

grande capacidade de adaptação ambiental (TADEI 1987, TADEI & SANTOS 1987) e de 

reprodução em diferentes habitats (DEANE 1986). Além disso, esta espécie é frequentemente 

encontrada infectada e a sua distribuição e áreas de maior densidade coincidem com as áreas 

de transmissão da malária. 

A maioria dos anofelinos da Região Neotropical está agrupada em complexos de 

espécies crípticas (ROSA-FREITAS e cols. 1998). A. albitarsis, por exemplo, é um complexo 

de pelo menos quatro espécies crípticas: A. marajoara GALVÃO & DAMASCENO 1942, A. 

albitarsis sensu stricto LYNCH-ARRIBÁLZAGA 1878, A. deaneorum e uma quarta forma a ser 

descrita (WILKERSON e cols. 1995). Outros anofelinos que provavelmente fazem parte de 

complexos de espécies crípticas são: A. aquasalis, um importante vetor de malária humana 



 

 

 

em áreas litorâneas do Brasil (CONN e cols. 1993a, LINLEY e cols. 1993), A. nuneztovari, 

considerado um importante vetor de malária humana em várias localidades na Venezuela e 

na Colômbia (CONN e cols. 1993b, FRITZ e cols. 1994, SCARPASSA e cols. 1999), A. 

triannulatus constituído por, no mínimo, três formas (SILVA-DO-NASCIMENTO 1995) e A. 

oswaldoi (KLEIN & LIMA 1990, LOUNIBOS e cols. 1997) 

Existem controvérsias se a espécie A. darlingi faz parte de um complexo de espécies 

crípticas. Vários pesquisadores sugeriram a existência de um complexo A. darlingi, 

baseando-se na ampla distribuição geográfica desta espécie, nos resultados de estudos que 

mostraram diferenças morfológicas sutis, nas diferenças nos padrões de isoenzimas, na 

análise do DNA mitocondrial e no bandeamento de cromossomos politênicos, além de 

diferenças na biologia entre várias populações encontradas no Brasil, Suriname, Guiana 

Francesa, Colômbia e Venezuela (KREUTZER e cols. 1972, CHARLWOOD & HAYES 1978, 

ROSA-FREITAS e cols. 1992, FREITAS-SIBAJEV e cols. 1995, CHARLWOOD 1996). 

Entretanto, alguns pesquisadores consideram que estes resultados poderiam indicar apenas 

variações intraespecíficas (ROSA-FREITAS e cols. 1992). ROSA-FREITAS e cols. (1998) e 

MANGUIN e cols. (1999) concluíram que A. darlingi é uma espécie monotípica. Estes dados 

controversos demonstram que ainda devem ser realizadas investigações com o objetivo de 

determinar se esta espécie faz parte ou não de um complexo de espécies crípticas. 

RUBIO-PALIS & ZIMMERMAN (1997) propuseram uma classificação dos anofelinos 

vetores de malária da Região Neotropical baseando-se principalmente na distribuição dos 

vetores e nos determinantes do meio ambiente, separando os anofelinos em vetores 

regionais e vetores locais. Assim, são classificados como vetores regionais aqueles 

anofelinos que são amplamente distribuídos e considerados os principais vetores numa 

região. Vetores locais são aqueles que não ocorrem por toda a região, mas têm sido 

incriminados como principal vetor dentro de uma particular localidade ou de uma pequena 

região. De acordo com esta classificação, A. darlingi é considerada o principal vetor 

regional por ser a espécie mais amplamente distribuída na Região Amazônica e pelas outras 

características já citadas. Entretanto, dados recentes obtidos em várias áreas da Região 

Amazônica apontam a possibilidade de outros vetores terem um papel importante na 

transmissão desta enfermidade, entre estes vetores podemos citar: A. deaneorum, A. 



 

 

 

albitarsis s.s., A. nuneztovari e A. oswaldoi (ARRUDA e cols. 1986, KLEIN e cols. 1991a, 

1991b, BRANQUINHO e cols. 1993, 1996), que poderiam então ser classificados como 

vetores locais. 

Revisões abordando a taxonomia de anofelinos pertencentes ao subgênero 

Nyssorhynchus  (FARAN 1980, LINTHICUM 1988) têm mostrado muitos problemas na 

distinção morfológica de espécies do grupo Oswaldoi. NEED e cols. (1993), por exemplo, 

alegaram dificuldades em identificar anofelinos do grupo Oswaldoi capturados no Peru. 

Fêmeas adultas da espécie A. oswaldoi são facilmente confundidas ou erroneamente 

identificadas como outras espécies deste grupo. A variação da região preta basal do tarso 

posterior 2, que é uma característica usada para separar e distinguir membros do grupo 

Oswaldoi, em parte se sobrepõem. Assim, por exemplo, duas das espécies pertencentes a 

este grupo, A. evansae e A. rangeli, podem ter de 18% a 20% deste tarso em preto, o que 

se sobrepõe com o que é encontrado em A. oswaldoi, que pode apresentar esta região 

variando de 8% a 20%. Em 1993, DELGADO & RUBIO-PALIS, propuseram nova chave de 

identificação dos anofelinos do grupo Oswaldoi, capturados na Venezuela, a partir de 

características morfológicas. 

A espécie A. oswaldoi está distribuída da Costa Rica ao Sul do Brasil (CONSOLI & 

LOURENÇO-DE-OLIVEIRA 1994). De acordo com FARAN (1980) os criadouros de A. 

oswaldoi incluem margens de lagoas com fundo lamacento e águas turvas, sendo que os 

mosquitos adultos vivem nas margens ou dentro de florestas tropicais, com pico de atividade 

entre 18:00 e 19:00 horas. 

Existem controvérsias quanto ao papel desta espécie na transmissão de malária mas, em 

geral, é considerado um vetor secundário. No entanto, A. oswaldoi tem sido incriminado 

como principal vetor local de malária no Vale do Rio Ene e no Vale Amazônico, no Peru 

(HAYES e cols. 1987, NEED e cols. 1993), em localidades da Venezuela (RUBIO-PALIS e 

cols. 1992), além de localidades do Estado do Acre, Brasil (BRANQUINHO e cols. 1993, 

1996).  

Resultados anteriores obtidos no Estado do Acre levaram a incriminar esta espécie de 

anofelino como o principal vetor local da malária em localidades deste Estado. Capturas de 

anofelinos realizadas em três localidades do Acre mostraram predominância de A. oswaldoi 



 

 

 

(85,0%) sobre as demais espécies de anofelinos. Além desta espécie, as outras espécies 

capturadas foram: A. deaneorum e A. triannulatus, e apenas 0,8% das espécies foram 

identificadas como A. darlingi (NATAL e cols. 1992).  

Estes anofelinos foram analisados quanto à infecção por diferentes plasmódios pela 

técnica de ELISA captura (BRANQUINHO e cols. 1993), utilizando-se anticorpos 

monoclonais (AcMo) dirigidos contra proteínas circumsporozoitas (CSPs), que apresentam 

região repetitiva com sequências de aminoácidos específicas para os diferentes plasmódios. 

Entre 2610 espécimens de A. oswaldoi analisados neste trabalho, 3,41% foram positivos 

para P. falciparum; 2,26% para P. vivax; 1,22% para a variante P. vivax VK247 e 0,42% 

para P. malariae, enquanto que os 362 exemplares de A. deaneorum analisados 

apresentaram 2,76% de positividade para P. falciparum; 0,55% para P. vivax e 0,82% para 

P. vivax VK247. Foram testados ainda, 60 A. triannulatus e 24 A. darlingi, todos estes com 

resultados negativos (BRANQUINHO e cols. 1993). Não se conseguiu entretanto caracterizar 

com segurança os criadouros de A. oswaldoi da região e fazer uma associação entre os 

locais e seu possível papel como vetor (BARATA e cols. 1993). Em uma das localidades, 

Senador Guiomar, vários casos de malária, principalmente devido à espécie P. vivax, foram 

relatados durante o período deste estudo e A. oswaldoi foi a única espécie com resultado 

positivo no teste ELISA captura (BRANQUINHO e cols. 1993). 

Pesquisas no vale amazônico peruano, em áreas próximas ao Estado do Acre, também 

sugeriram a participação da espécie A. oswaldoi como vetor local de malária, relacionando-o 

com a transmissão de P. vivax VK210 e da variante VK247 (NEED e cols. 1993).  

Em estudos realizados por KLEIN e cols. (1991a, 1991b) em Costa Marques, Rondônia, 

mosquitos de várias espécies de anofelinos, incluindo A. oswaldoi, foram alimentados 

diretamente em pacientes infectados com P. vivax e P. falciparum. Estes autores relataram 

um taxa de infectividade muito baixa nas glândulas salivares de A. oswaldoi, comparados 

com A. darlingi, embora uma alta positividade foi encontrada para infecção com oocistos 

nos tratos digestivos. Nestes estudos, somente os resultados obtidos com A. deaneorum 

foram comparáveis ao A. darlingi. Como A. oswaldoi é considerada uma espécie altamente 

exofílica e zoofílica, relacionada mais a florestas do que a ambientes antrópicos, esta espécie 

não é considerada um importante vetor da malária em Rondônia (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA e 



 

 

 

cols. 1989, OLIVEIRA-FERREIRA e cols. 1990, KLEIN e cols. 1991a, 1991b, LOURENÇO-DE-

OLIVEIRA & LUZ 1996). 

KLEIN & LIMA (1990) verificaram diferenças morfológicas sutis entre mosquitos 

capturados dentro da mata e no peridomicílio, nas mesmas localidades de Costa Marques, 

RO. E.L.PEYTON (comunicação pessoal) sugeriu que talvez estes anofelinos pertençam a 

espécies diferentes. Os exemplares de A. oswaldoi encontrados fora das matas seriam na 

verdade A. konderi GALVÃO & DAMASCENO (considerado uma sinonímia de A. oswaldoi) e 

A. oswaldoi senso strictu estaria restrito às áreas de mata. Diferenças morfológicas sutis 

entre A. oswaldoi de Costa Marques e espécimens capturados no estado do Acre foram 

também observadas (ERIC MILSTREY, JOSÉ MARIA S. BARATA, comunicação pessoal). 

A. konderi foi descrito por GALVÃO & DAMASCENO (1942) a partir de um exemplar 

macho, procedente da localidade de Coari, Amazonas. Entretanto, esta espécie somente 

poderia ser diferenciada de A. oswaldoi por aspectos morfológicos da genitália masculina, 

no ápice do aedeago. Mesmo assim esta espécie foi considerada válida por vários autores 

(CAUSEY e cols. 1946, COUTINHO 1946, DEANE e cols. 1946, 1948). Devido as dificuldades 

em separar fêmeas dessas duas espécies a partir de caracteres morfológicos conhecidos, a 

literatura sobre A. konderi permaneceu muito pobre e sua história natural foi sempre 

confundida com a de A. oswaldoi. Assim, A. konderi foi colocado em sinonímia com A. 

oswaldoi (LANE 1953).   

Atualmente alguns autores consideram que A. konderi não seja propriamente uma 

sinonímia de A. oswaldoi, mas poderia tratar-se de fato de outra espécie (KLEIN & LIMA 

1990, LOUNIBOS e cols. 1997) distinta de A. oswaldoi somente pelos aspectos morfológicos 

na genitália masculina (CAUSEY e cols. 1946). Membros de outros complexos de espécies 

também podem ser distinguidos por estes aspectos, como por exemplo, na distinção das 

espécies Culex pipiens e C. quinquefasciatus, pertencentes ao complexo C. pipiens  

(SUNDARARAMAN 1949). 

Na continuidade das pesquisas, BRANQUINHO e cols. (1996), voltando ao Estado do 

Acre, dissecaram 294 anofelinos capturados em campo, com o objetivo de verificar infecção 

nas glândulas salivares e tratos digestivos. Naquela ocasião as coletas foram feitas em 

localidades distintas das anteriores, e as áreas haviam sido desmatadas há anos. Somente 



 

 

 

11,5% dos anofelinos capturados foram identificados como A. oswaldoi s.l., e foram 

encontrados oocistos nos tratos digestivos e esporozoítas nas glândulas salivares de um 

único anofelino, identificado como A. oswaldoi. Apesar desta baixa taxa de positividade, 

estes achados, juntamente com as primeiras observações, apontam fortemente para A. 

oswaldoi como importante vetor na região do Acre, principalmente em áreas recém-

desmatadas, e aparentemente A. darlingi nem sempre teria a predominância vetorial que 

geralmente é descrita na Amazônia. 

Conforme mencionado anteriormente, há indicações recentes de que A. oswaldoi é um 

vetor importante em localidades do Acre, Peru e Venezuela (HAYES e cols. 1987, RUBIO-

PALIS e cols. 1992, NEED e cols. 1993, BRANQUINHO e cols. 1993, 1996), sendo então 

necessárias novas investigações para determinar se existem diferenças biológicas entre 

mosquitos dessa espécie encontrados em distintas regiões, como no Acre e em Rondônia. 

Considerando todos estes dados, podemos supor que espécimens identificadas como A. 

oswaldoi estão incluídas em um complexo, onde teríamos pelo menos duas formas distintas 

pela morfologia da genitália masculina, A. oswaldoi s.s. e A. konderi. 



 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

 

Considerando os aspectos abordados sobre a espécie A. oswaldoi, este estudo teve 

como objetivos principais comparar mosquitos de diferentes populações desta espécie, 

capturados em diferentes regiões da América do Sul, comparando-os também com 

espécimens de A. darlingi, por duas abordagens: 

 

- Caracterização do segundo espaçador interno transcrito (ITS2) do DNAr de A. oswaldoi 

s.l. e de A. darlingi provenientes de diferentes locais de captura;  

 

- Análise da susceptibilidade à infecção com o parasita P. vivax de A. oswaldoi s.l. de 

localidades do Acre, onde esta espécie é considerada o principal vetor de malária, e de 

localidades de Rondônia, onde esta espécie é considerada sem importância na 

transmissão da malária, utilizando A. darlingi como controle das infecções.  



 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

3.1 Análise do segundo espaçador interno transcrito (ITS2) do DNAr em 

espécimens de campo de A. darlingi  e  A. oswaldoi s.l. (artigos I e II) 

 

3.1.1 Áreas de estudo e capturas dos anofelinos 

Para a análise do ITS2 de exemplares de A. darlingi, foram realizadas capturas de 

mosquitos entre os anos de 1994 e 1998, somente pelo método isca humana, nas 

localidades indicadas na Figura 2A.  

Fêmeas adultas de A. oswaldoi s.l. foram capturadas entre 1996 e 1998 pelos métodos: 

barraca de Shannon, isca animal ou isca humana, nas localidades indicadas na Figura 2B.  

As Tabelas 1 e 2 indicam os nomes dos pesquisadores responsáveis pela identificação 

dos espécimens de campo de A. darlingi e A. oswaldoi s.l., respectivamente, incluindo as 

coordenadas das localidades de captura.  

Entre as localidades de captura de A. oswaldoi s.l. incluímos Linhares, Estado do 

Espírito Santo, localidade-tipo de A. oswaldoi. 

 

Tabela 1 Anopheles darlingi: Coordenadas das localidades de capturas e pesquisadores 
responsáveis pela identificação.  

Localidade Coordenada Pesquisador responsável 

Dourado (SP) 

Porto Velho (RO) 

Plácido de Castro (AC) 

Boa Vista (RR) 

Itabela (BA) 

22o06'S/48o19'O 

8o49'S/63o54'O 

10o20’S/67o11’O 

2o49'N/60o1'O 

16o34'S/39o24’O 

E. Bergo 

L. Herman S. Gil 

C. Flores Mendoza 

S. L. B. Luz 

S. L. B. Luz 

 



 

 

 

Tabela 2 Anopheles oswaldoi sensu lato: Coordenadas das localidades de capturas e 
pesquisadores responsáveis pela identificação. 

Localidade Coordenada Pesquisador responsável 

Linhares (ES, Brasil) 

Plácido de Castro (AC, Brasil) 

Costa Marques (RO, Brasil) 

Novo Airão (AM, Brasil) 

Santana (AP, Brasil) 

Peixoto de Azevedo (MT, Brasil) 

Ocamo (Venezuela)   

Yurimaguas (Peru)  

19o22’S/40o4’O 

10o20’S/67o11’O 

12o26’S/64o13’O 

1o56’S/61o22’O 

0o2’N/51o3’O 

10o6’S/55o31’O 

3o0’N/65o70’O 

5o55’S/76o0’O 

C. Flores Mendoza 

C. Flores Mendoza 

L. Herman S. Gil 

S. L. B. Luz 

M. Póvoa  

C. Flores Mendoza 

Y. Rubio Palis 

C. Flores Mendoza  

 
3.1.2 Identificação morfológica das espécies 

Após as capturas, a identificação dos mosquitos foi feita de acordo com FARAN (1980) 

e FARAN & LINTHICUM (1981). Os mosquitos foram então imediatamente imersos em 

isopropanol para preservação do DNA, transportados para o Laboratório de Bioquímica e 

Biologia Molecular de Artrópodes Vetores, Departamento de Parasitologia, Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, e mantidos a temperatura ambiente até a 

extração do DNA. Somente um espécimen de cada localidade foi processado. 

 
3.1.3 Extração do DNA genômico  

DNA genômico foi extraído de acordo com MOREIRA-FERRO e cols. (1998) com 

algumas modificações. Mosquitos foram individualmente homogeneizados em 50µl de 

tampão de lise (Tris-HCl 100mM pH 7,5; NaCl 100mM; EDTA 100mM; SDS 1%; 1mg/ml 

de proteinase K) e incubados por 1h a 60oC. A amostra contendo o DNA genômico foi 

submetida a extração com igual volume de fenol (2x), fenol/clorofórmio (1x), 

clorofórmio/isoamílico (1x). O DNA contido na fase aquosa foi precipitado pela adição de 

etanol 100% e incubação por 20 minutos em banho de etanol com gelo seco.  

Depois de centrifugação (5 min, 11600 g, 4oC), o sedimento foi dissolvido em 1ml de 

TE (Tris 10mM, EDTA 1mM, pH 8,0) contendo 10mg/ml de RNAse. O DNA foi 

novamente precipitado pela adição de 20% (v/v) de acetato de sódio 3M e 1ml de 



 

 

 

isopropanol. A suspensão foi mantida por 15 min a temperatura ambiente e centrifugada (30 

min, 11600 g, 4oC). 

O precipitado obtido foi submetido a lavagem com etanol 70%, sêco em centrifuga à 

vácuo, e então dissolvido em 20µl de água bidestilada. Cada extração teve um rendimento 

aproximado de 5µg de DNA. 

 

3.1.4 Amplificação do ITS2, clonagem e sequenciamento 

A amplificação do ITS2, através da reação em cadeia da polimerase (PCR), foi realizada 

de acordo com PORTER & COLLINS (1991) usando como iniciadores (primers) 

oligonucleotídeos conservados da extremidade 3’ do gene 5.8S e da extremidade 5’ do gene 

28 S do DNA ribossômico: CP17 com sítio para a enzima de restrição SacII e CP16 com 

sítio para enzima de restrição KpnI, respectivamente. 

 
                                               SacII 

                   CP17: 5'-GCGCCGCGGTGTGAACTGCAGGACACATG-3'  
                             
                   CP16: 5'-GCGGGTACCATGCTTAAATTTAGGGGGTA-3'  

                                               KpnI 
 
O PCR foi conduzido por 25 ciclos (94oC por 1 min, 50oC por 2min e 72oC por 2 min) e 

o produto visualizado em gel de agarose 1,4%, corado com brometo de etídeo após 

eletroforese. Para cada reação de PCR foi utilizado 1µg de DNA e 100 pmoles de cada 

primer. 

O produto do PCR foi ligado ao plasmídeo vetor pBluescript SK (STRATAGENE, 

CALIFÓRNIA, EUA), previamente digerido com as enzimas de restrição KpnI e SacII, 

clonado usando bactéria Escherichia coli (linhagem DH5α) competente e posteriormente 

sequenciado de acordo com SAMBROOK e cols. (1989) usando o Kit Sequenase 2.0 

(AMERSHAM). As sequências obtidas foram inicialmente alinhadas usando o programa 

CLUSTAL W (1.6) (THOMPSON e cols. 1994). Para obter um melhor alinhamento, as 

posições dos nucleotídeos foram ajustadas manualmente.  

Os alinhamentos foram analisados usando o programa MEGA (Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis ver. 1.01) (KUMAR e cols. 1993). 



 

 

 

 

 

 

3.1.5 Preparação de bactérias competentes e transformação 

As bactérias competentes foram preparadas e transformadas de acordo com o método 

descrito por COHEN e cols. (1972), com algumas modificações: 

Foram inoculados 2 ml de cultura de bactérias (E. coli, DH5α) em meio LB (200 ml), 

incubados por 16 horas a 37oC com agitação constante. Esta cultura foi mantida nas mesmas 

condições até atingir absorbância a 600nm de aproximadamente 0,500. A cultura foi então 

resfriada em gelo por 10 minutos e centrifugada a 3440 g por 5 minutos a 4oC. O sedimento 

de bactérias foi então ressuspenso em 100 ml de CaCl2 100mM, TRIS 10mM, e mantido em 

gelo por 20 minutos. A cultura foi novamente centrifugada a 3440 g por 5 minutos a 4oC. O 

sedimento de bactérias foi ressuspenso em 10 ml de CaCl2 100mM contendo 15% de glicerol 

(v/v). As bactérias foram então aliquotadas em tubos de criopreservação e armazenadas em 

nitrogênio líquido ou a -70oC até o uso. 

Para transformação, as bactérias foram descongeladas em gelo por 30 min. Foram então 

incubados 50 µl da suspensão das bactérias competentes com o DNA alvo (produto da 

amplificação do ITS2 ligado ao plasmídeo pBluescript SK) por 20 minutos em gelo e por 2 

minutos a 42oC. Os tubos foram colocados novamente em gelo por mais 5 minutos, após o 

qual foram adicionados 100µl de meio LB e incubados por 1 hora a 37oC. As bactérias 

foram plaqueadas com alça de Drigalski em placas contendo meio LB-ágar, ampicilina, 

Xgal-IPTG. 

 

3.1.6 Número de acesso das sequências no GenBank.  

A sequência de ITS2 determinada para o espécimen de A. darlingi capturado em 

Dourado (SP) foi depositada no GenBank/EMBL Data Bank com o número de acesso: 

AF032133. 

As sequências de nucleotídeos da região do ITS2 das espécimens de A. oswaldoi s.l. 

relatadas neste estudo foram depositadas no GenBank/EMBL Data Bank e possuem os 

seguintes números de acesso: Espécimens capturadas no Brasil: Acre: AF055068, Amapá: 



 

 

 

AF056318, Amazonas: AF056317, Espírito Santo: AF055072 e Rondônia: AF055069. 

Espécimens capturadas em Yurimaguas, Peru: AF055071 e Ocamo, Venezuela: AF055070. 



 

 

 

3.2 Infecção experimental de Anopheles oswaldoi s.s. e de A. konderi com o 

parasita Plasmodium vivax (artigo IV) 

 

3.2.1 Áreas de estudo e capturas dos anofelinos 

As capturas dos mosquitos foram realizadas utilizando Barraca de Shannon, isca 

animal ou isca humana em localidades dos Estados do Acre e de Rondônia, Brasil, durante 

os meses de julho a agosto de 1998.  

Os exemplares de A. oswaldoi s.l. foram capturados em São Miguel (Rondônia) 

(8o49’S/63o54’O) e em Sena Madureira (Acre) (9o5’S/68o45’O). As capturas no Estado do 

Acre foram realizadas pela equipe do Laboratório de Entomologia da Fundação Nacional de 

Saúde (FNS). Os anofelinos obtidos nestas capturas foram enviados via aérea, após captura 

e alimentação em codorna, para a FNS de Rondônia, onde foram devidamente identificados 

e separados para oviposição.  

Os espécimens de A. darlingi foram capturados utilizando somente isca humana, em 

locais próximos ao município de Porto Velho (Rondônia) (9o08’S/64o10’O). A. darlingi foi 

escolhido como espécie controle das infecções experimentais devido à facilidade de captura, 

alta densidade e susceptibilidade a plasmódios. 

Após as capturas, todos os mosquitos foram alimentados com sangue em codorna antes 

da identificação taxonômica, que foi feita de acordo com FARAN (1980) e FARAN & 

LINTHICUM (1981). As fêmeas identificadas como A. oswaldoi s.l. e A. darlingi foram 

separadas para a obtenção das progênies (gerações F1). A identificação morfológica dessas 

espécies foi realizada pela entomologista NILDIMAR ALVES HONÓRIO (FIOCRUZ-RJ).  

 



 

 

 

3.2.2 Obtenção das gerações F1 

Após cuidadosa identificação morfológica, as fêmeas identificadas como A. oswaldoi s.l. 

foram colocadas em pequenas gaiolas individuais contendo algodão e papel filtro úmidos e 

acompanhadas até a postura dos ovos.  

Para induzir a oviposição foram retiradas as asas das fêmeas que ainda não haviam 

oviposto naturalmente durante os três primeiros dias após o repasto sanguíneo. Após este 

procedimento, estas fêmeas foram separadas em pequenos copos de plástico com água de 

criadouro de anofelinos.  

Após a oviposição, os ovos foram colocados em bacias para eclosão contendo água de 

criadouro. As progênies de A. oswaldoi s.l. foram criadas separadamente até a emergência 

dos adultos. No caso de A. darlingi, a oviposição das fêmeas e a criação das gerações F1 até 

a emergência dos adultos foram realizadas sem separação das progênies.  

As larvas foram observadas diariamente e alimentadas com ração de peixe finamente 

triturada (TETRAMIN, Tetra Werke, Melle, Alemanha) até o estágio de pupas. Estas foram 

então transferidas para pequenos copos com água de criadouro e colocadas em gaiolas até a 

emergência dos adultos. De cada estágio de desenvolvimento desses mosquitos (ovos, 

larvas, pupas e adultos) foram separados exemplares para estudo taxonômico, além de 

estudos moleculares (DNA ribossômico e RAPD-PCR).  

A análise taxonômica e o uso da técnica RAPD-PCR em exemplares de A. oswaldoi s.l. 

estão sob investigação, e fazem parte da tese de Doutorado da aluna CARMEN FLORES-

MENDOZA, FIOCRUZ-RJ, que realizou a identificação morfológica das espécies capturadas 

em campo utilizadas para a análise do ITS2. 

No caso de A. oswaldoi s.l., as genitálias masculinas de alguns mosquitos de cada 

progênie foram dissecadas e analisadas em microscópio óptico. Conforme as características 

morfológicas observadas no ápice do aedeago, as progênies foram identificadas como A. 

oswaldoi sensu stricto ou A. konderi (CAUSEY e cols. 1946). Foram acompanhadas em 

todos os estágios de desenvolvimento até a obtenção dos adultos, 47 progênies originadas 

de A. oswaldoi s.l. capturados em Rondônia e 48 progênies originadas de mosquitos do 

Acre. 



 

 

 

O insetário, localizado na FNS em Porto Velho, Rondônia, foi mantido a temperatura 

de 26±2oC e umidade relativa de 70±10%. 

 

3.2.3 Infecção experimental com sangue de pacientes com P. vivax 

Amostras de sangue venoso com alta parasitemia por P. vivax foram obtidas de 

pacientes com seu consentimento verbal. O sangue foi coletado em tubos heparinizados e no 

período de no máximo 10 minutos o sangue foi distribuído em um sistema de alimentação 

com membranas pré aquecido a 37oC (RUTLEDGE e cols. 1964). A maioria dos doadores 

relataram episódios de malária anteriores, principalmente pelo parasita P. vivax.  

Quando fêmeas das gerações F1 de A. oswaldoi s.s. e A. konderi foram obtidas em 

número suficiente, estas foram colocadas para o repasto com sangue de pacientes durante 15 

minutos no sistema de membranas. Número similar de exemplares das gerações F1 de A. 

darlingi foram alimentados simultaneamente com cada lote de A. oswaldoi s.s. e/ou de A. 

konderi. Foram realizadas infecções em 8 lotes A. oswaldoi s.s. e 7 lotes de A. konderi com 

sangue de diferentes pacientes. 

Os mosquitos que se alimentaram completamente foram mantidos nas mesmas 

condições ambientais no insetário em Porto Velho, com acesso a solução de sacarose 10%, 

sem novos repastos sanguíneos, até serem dissecados entre o 10o e 12o dia após o repasto. 

Os tratos digestivos e as glândulas salivares foram removidos e examinados entre lâminas e 

lamínulas com uma gota de solução salina para verificar a presença de oocistos e 

esporozoítos, com aumento de 400X em microscópio óptico 

Os resultados da susceptibilidade destas duas espécies crípticas, A. oswaldoi s.s. e A. 

konderi ao parasita P. vivax, foram baseados na porcentagem de mosquitos que 

apresentaram tratos digestivos contendo oocistos, e glândulas salivares infectadas com 

esporozoítos, tendo A. darlingi como controle das infecções. 

 

 



 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

 

4.1 Análise do ITS2 (artigos I e II) 

Os resultados apresentados aqui fazem parte dos artigos MALAFRONTE e cols. (1999 - 

artigo I), e MARRELLI e cols. (1999a - artigo II), que analisam as sequências de ITS2 de 

espécimens capturados em campo de A. darlingi e de A. oswaldoi s.l., respectivamente.  

Os produtos de PCR, que incluem a região amplificada do ITS2 e parte da extremidade 

3’do gene 5.8S e da extremidade 5’ do gene 28S, quando observados em gel de agarose a 

1,4%, apresentaram bandas com tamanho aproximado de 600 pares de bases (pb) para os 

espécimens de A. darlingi e aproximadamente de 550 pb para os espécimens de A. oswaldoi 

s.l. (resultados não apresentados). Estes produtos foram ligados ao vetor pBluescript SK e 

então clonados e sequenciados.  

A Figura 3 mostra o alinhamento das sequências completas dos ITS2 e das regiões 

flanqueadoras (parte da extremidade 3’ do gene 5.8S e parte da extremidade 5’do gene 28S) 

dos exemplares de A. darlingi. Os extremos das sequências do ITS2 (extremidades 5’e 3’) 

foram definidos pela similaridade com sequências publicadas de ITS2 de outras espécies de 

anofelinos (PORTER & COLLINS 1991, PASKEWITZ e cols. 1993a). Utilizando este critério o 

comprimento da região que compreende somente o ITS2 de todos os espécimens de A. 

darlingi foi de aproximadamente 410 nucleotídeos (Tabela 3). Deste modo, as sequências 

alinhadas incluem aproximadamente 34 nucleotídeos da extremidade 3’do gene 5.8S e 29 

nucleotídeos da extremidade 5’ do gene 28S. 

O número de clones sequenciados, o conteúdo de GC e o tamanho dos ITS2 dos 

espécimens de A. darlingi capturados em cinco diferentes localidades do Brasil são 

mostrados na Tabela 3. 

 

 



 

 

 

Tabela 3 Anopheles darlingi: números de clones sequenciados, conteúdo de GC, e tamanho 
dos ITS2 (pb). 

Localidade Clones GC % Tamanho ITS2 (pb) 

Dourado (SP)  

Itabela (BA)  

Boa Vista (RR)  

Plácido de Castro (AC)  

Porto Velho (RO) 

7 

3 

3 

5 

2 

57,1 

58,4 

58,5 

58,4 

58,3 

403 

414 

415 

414 

413 

 

A porcentagem de conteúdo de GC variou de 57,1% a 58,5%, sendo que os tamanhos 

dos ITS2 variaram de 403 nucleotídeos (espécimen de Dourado) a 415 nucleotídeos 

(espécimen de Boa Vista) (Tabela 3). 

A análise do alinhamento (Figura 3) mostrou divergência entre as sequências de 

nucleotídeos dos ITS2 variando de 0,2% a 6,0%, sendo que excetuando-se o espécimen 

capturado em Dourado (SP), que apresentou a sequência de ITS2 mais divergente, as outras 

quatro sequências foram quase idênticas. 

As sequências completas dos ITS2 e das regiões flanqueadoras dos exemplares de A. 

oswaldoi s.l. capturados em 8 diferentes localidades (Figura 2B), e o alinhamento entre elas 

são mostradas na Figura 4. O comprimento do ITS2 de todos os espécimens foi de 

aproximadamente 350 nucleotídeos (Tabela 4). As sequências alinhadas na Figura 4 

compreendem aproximadamente 100 pb da extremidade 3’ do 5.8S e aproximadamente 49 

pb da extremidade 5’ do 28S. 

A Tabela 4 mostra o resultado do conteúdo de GC, o número de clones sequenciados e 

os tamanhos das sequências de ITS2 dos A. oswaldoi s.l.. A porcentagem de GC variou de 

52,1% a 53,8%. O tamanho dos ITS2 variou de 348 a 356 nucleotídeos, sendo que os ITS2 

dos espécimens capturados no Amapá e Venezuela apresentaram o menor comprimento 

(348 pb) e o ITS2 do espécimen capturado no Peru teve o maior tamanho, com 356 

nucleotídeos. 

 

 



 

 

 

Tabela 4 Anopheles oswaldoi s.l.: números de clones sequenciados, conteúdo de GC, e 
tamanho dos ITS2 (pb). 

Localidade Clones GC % Tamanho ITS2 (pb) 

Linhares (ES, Brasil) 

Peixoto de Azevedo (MT, Brasil) 

Plácido de Castro (AC, Brasil)  

Costa Marques (RO, Brasil)  

Novo Airão (AM, Brasil)  

Santana (AP, Brasil)  

Ocamo (Venezuela)   

Yurimaguas (Peru) 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

52,1 

53,2 

53,2 

53,8 

53,4 

53,4 

53,4 

53,1 

349 

353 

353 

351 

352 

348 

348 

356 

 

A análise deste alinhamento mostrou que as divergências entre as sequências de ITS2 

variaram de 0% a 13,0%. O espécimen que teve a sequência de ITS2 mais divergente foi 

aquele capturado no Peru, que diferiu cerca 12,1% a 13,0% dos demais espécimens 

analisados. O segundo espécimen com o ITS2 mais divergente foi o capturado no Espírito 

Santo, diferindo de 3,8% a 4,5% das outras sequências de ITS2 analisadas. Os espécimens 

capturados na Venezuela e Amapá não mostraram divergência nas suas sequências de ITS2, 

mas diferiram de 2,0 a 2,2% das sequências de ITS2 dos espécimens de A. oswaldoi s.l. 

capturados no Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, os quais diferiram em menos de 

1,0% entre suas sequências. 

 

 



 

 

 

4.2 Infecção Experimental (artigo IV) 

Foram acompanhadas durante todas as fases de desenvolvimento 47 progênies 

(gerações F1) originadas de A. oswaldoi s.l. capturados em Rondônia e 48 progênies 

originadas de A. oswaldoi s.l. do Acre. Após a emergência dos primeiros mosquitos, as 

genitálias masculinas de alguns mosquitos de cada progênie foram dissecadas e os aspectos 

morfológicos do ápice do aedeago foram analisados. A Figura 5 mostra as características 

morfológicas encontradas no ápice do aedeago de genitálias masculinas das espécies A. 

oswaldoi s.s. e A. konderi. Pela análise morfológica, somente estas características podem 

distinguir estas duas espécies crípticas. 

Deste modo, foi observado que 41 (85,0%) das 47 progênies originadas de mosquitos 

do Acre corresponderam à espécie A. oswaldoi s.s. e apenas 7 corresponderam à forma A. 

konderi, enquanto que todas as progênies obtidas a partir dos mosquitos de Rondônia eram 

A. konderi. Devido ao número muito reduzido de mosquitos obtidos nas 7 progênies de A. 

konderi do Acre, as infecções experimentais realizadas para verificar a susceptibilidade desta 

espécie à infecção por P. vivax foram realizadas somente com fêmeas F1 obtidas a partir de 

A. konderi capturados em Rondônia. 

A Figura 6A mostra os resultados da dissecção dos tratos digestivos de A. oswaldoi s.s. 

e de A. konderi, comparando-os com A. darlingi, no período de 10 a 12 dias após serem 

alimentados com sangue de pacientes infectados com P. vivax. Os resultados mostram que 

as duas espécies desenvolveram infecção, sendo que a porcentagem de tratos digestivos 

contendo oocistos em A. oswaldoi s.s. foi de 13,8% (N=29) e em A. konderi foi de 3,3% 

(N=30). 

A dissecção das glândulas salivares mostrou presença de esporozoítos em 6,9% dos A. 

oswaldoi s.s. (2/29). Não foram detectados esporozoítos nas glândulas salivares dissecadas 

dos A. konderi. Estes resultados estão ilustrados na Figura 6B. 

As taxas de infecções nos controles A. darlingi foram de 27,5% e 30,0% para oocistos 

nos tratos digestivos e de 22,5% e 30,0% para esporozoítos nas glândulas salivares, quando 

testados e analisados simultaneamente com as infecções de A. konderi e A. oswaldoi s.s., 

respectivamente (Figuras 6A e B). 



 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

 

5.1 Análise do ITS2 (artigos I e II) 

A maioria dos anofelinos pode ser agrupada em complexos de espécies crípticas 

(COLLINS & PASKEWITZ 1996, ROSA-FREITAS e cols. 1998) e entre os membros destes 

complexos podemos encontrar tanto vetores como não vetores de malária (WHITE 1982). 

No complexo A. gambiae, por exemplo, entre os setes membros encontramos os dois 

principais vetores de malária na África, A. gambiae s.s. e A. arabiensis, enquanto que as 

outras 5 espécies não são importantes na transmissão devido principalmente ao 

comportamento zoofílico e exofílico (COLUZZI e cols. 1979, COLLINS & PASKEWITZ 1996). 

As características morfológicas não permitem diferenciar espécies crípticas e, além disso, 

frequentemente os membros de um complexo de espécies são encontrados simpatricamente. 

Portanto, a identificação correta de membros de complexos de espécies crípticas é 

fundamental para estudos epidemiológicos da transmissão da malária e decisões sobre 

medidas de controle desta parasitose.  

Na tentativa de elucidar o problema da identificação de espécies crípticas, vários 

métodos têm sido empregados tais como a análise do bandeamento de cromossomos 

politênicos (MAHON e cols. 1976, COLLUZZI e cols. 1979) e tipagem de enzimas por meio de 

perfis de migração eletroforética (GREEN e cols. 1992, COETZEE e cols. 1993, FOLEY & 

BRYAN 1993). Devido às limitações dessas técnicas, métodos baseados em DNA têm sido 

desenvolvidos nos últimos anos, tal como apresentado na INTRODUÇÃO. 

Em mosquitos (Diptera: Culicidae) e outros artrópodes, uma das regiões do genoma 

que tem sido amplamente estudada e utilizada para a distinção de espécies crípticas é a que 

compreende o DNA ribossômico (DNAr) (COLLINS & PASKEWITZ 1996). No cistron do 

DNAr, a região do ITS2 tem dado informações úteis na análise de diferentes taxa (PORTER 



 

 

 

& COLLINS 1991, SCHLOTTERER e cols. 1994, MILLER e cols. 1996) e em análises 

filogenéticas (WESSON e cols. 1992, FRITZ e cols. 1994, SEVERINI e cols. 1996). 

Métodos baseados em sequências de DNAr para a identificação de mosquitos têm 

contribuído significantemente para estudos epidemiológicos e de controle da malária. 

Inicialmente pelo uso de sequências clonadas de DNAr que podem ser utilizadas como 

sondas (COLLINS e cols. 1987) e posteriormente pelo uso de PCR (MCLAIN e cols. 1989, 

PASKEWITZ & COLLINS 1990, PASKEWITZ e cols. 1993b, SCOTT e cols. 1993). Utilizando-se 

primers específicos da região IGS a técnica de PCR pôde distinguir 5 membros do 

complexo A. gambiae (SCOTT e cols. 1993). A região do ITS2, por sua vez, tem sido 

amplamente usada na distinção de anofelinos pertencentes a vários complexos de espécies 

crípticas como os complexos: A. maculipennis (PORTER & COLLINS 1991), A. punctulatus 

(BEEBE & SAUL 1995) e A. quadrimaculatus (CORNEL e cols. 1996). 

No Brasil, desde 1930, A. darlingi é considerado o principal vetor da malária humana 

(DEANE 1986). Estudos de isoenzimas, de DNA mitocondrial e comportamentais em 

populações de A. darlingi de várias localidades da América do Sul (ROSA-FREITAS e cols. 

1992, FREITAS-SIBAJEV e cols. 1995, MANGUIN e cols. 1999) têm dado indicações que esta 

espécie é monotípica. MANGUIN e cols. (1999) mostraram não haver evidências de que A. 

darlingi é um complexo de espécies crípticas. Estes autores obtiveram seus resultados a 

partir da utilização de técnicas de análise de isoenzimas, RAPD–PCR e sequenciamento de 

DNA ribossômico, e indicam ainda a ocorrência de fluxo gênico por todo o território 

ocupado por estes mosquitos, estudando 15 populações de A. darlingi, da América do Sul. 

Nos nossos experimentos, os sequenciamentos dos ITS2 de espécimens de A. darlingi 

capturados em 5 localidades diferentes do Brasil, mostraram que os espécimens da Região 

Norte e do Nordeste do Brasil apresentaram-se como uma população monotípica 

(MALAFRONTE e cols. 1999 - artigo I). Entretanto, a população de A. darlingi de 

Dourado, no Estado de São Paulo, apresentou uma alta divergência na sequência do ITS2 

quando comparada com as sequências dos espécimens das outras localidades, diferindo de 

5,5% a 6,0%. A sequência de ITS2 deste espécimen foi 10 pb menor que as sequências dos 

outros espécimens analisados, apresentando também uma deleção de 3 pb localizada na 

região do gene 5.8S. Não foram encontradas diferenças intraindividuais entre as espécimens 



 

 

 

de Dourado (SP), Itabela (BA), Plácido de Castro (AC) e Porto Velho (RO). Nos clones 

sequenciados do exemplar de Boa Vista (RR) a variação foi de 0,018%. Comparando com 

as diferenças intraindividuais encontradas por MANGUIN e cols. (1999), esta variação não foi 

significante.  

Os nossos resultados confirmam as diferenças anteriormente descritas nas populações 

de A. darlingi de Dourado, quando comparadas com outras populações de A. darlingi de 

várias localidades do Brasil (FREITAS-SIBAJEV e cols. 1995). FREITAS-SIBAJEV e cols. 

(1995), tinham indicado diferenças nessa população pela análise de hidrocarbonetos de 

cutícula e padrão de isoenzimas, no entanto estes autores atribuíram estes resultados a uma 

variação intraespecífica. Além disso, estes autores compararam o ciclo diário de atividade de 

picadas de distintas populações de A. darlingi, mostrando que em Dourado (SP), onde não 

há transmissão de malária, as fêmeas desta espécie manifestam um comportamento exofílico 

e um ciclo trimodal de picadas, com dois picos correspondentes aos crepúsculos vespertino 

e matutino, e um próximo à meia-noite, enquanto que em áreas endêmicas de malária, tal 

como Costa Marques, RO, fêmeas desta espécie são capturadas no domicílio e no 

peridomícilio, exibindo um ciclo bimodal de picada (ROSA-FREITAS e cols. 1992). Segundo 

estes autores, os diferentes picos de atividade que as populações de A. darlingi apresentam 

em diferentes localidades é um caracter polimórfico da espécie que pode ser influenciado por 

fatores extrínsicos do meio ambiente e que portanto não pode ser utilizado como um 

caracter taxonômico. 

Nossos achados indicaram que todos espécimens de A. darlingi capturados na Região 

Amazônica (Boa Vista, Plácido de Castro e Porto Velho) e no Nordeste do Brasil (Itabela) 

apresentaram sequências de ITS2 quase idênticas, entretanto altamente divergentes quando 

comparadas com a sequência de ITS2 da espécimen de Dourado (SP). Uma análise mais 

detalhada deve ser realizada para identificar a origem destas diferenças que podem ser 

devidas a variações intra-específicas ou ao fato de A. darlingi de Dourado ser realmente 

uma outra espécie distinta daquela do Norte do Brasil que faria parte de um suposto 

complexo A. darlingi. De qualquer maneira, todos os mosquitos analisados, provenientes da 

Região Amazônica, onde a malária é endêmica, apresentaram-se como uma única espécie. 



 

 

 

Espécimens de A. oswaldoi capturados em diferentes localidades têm mostrado 

diferenças morfológicas sutis, comportamentais e ecológicas que podem estar refletindo na 

sua capacidade vetorial, dando indicações da existência de um complexo de espécies 

crípticas (KLEIN e cols. 1991a, 1991b, RUBIO-PALIS & CURTIS, 1992, NEED e cols. 1993, 

BRANQUINHO e cols. 1993, 1996, MARRELLI e cols. 1998 – artigo III). Assim, com o 

objetivo de verificar variações em sequências de DNA que poderiam dar evidências que 

espécimens de A. oswaldoi estão incluídos em um complexo, foram analisadas sequências de 

nucleotídeos dos ITS2 e de pequenas porções dos genes flanqueadores 5.8S e 28S do DNA 

ribossômico de mosquitos capturados em oito localidades diferentes na América do Sul. A 

maioria dessas localidades estão em áreas endêmicas de malária na Região Amazônica, 

incluindo localidades do Estado do Acre e de Rondônia (MARRELLI e cols. 1999a - artigo 

II).  

Todas as sequências de ITS2 dos espécimens de A. oswaldoi s.l. examinados tiveram 

conteúdo de GC com aproximadamente 53%. Esta porcentagem é similar ao conteúdo de 

GC encontrado em outras espécies de mosquitos anofelinos e culicídeos, que apresentam 

uma variação de 50% a 70% (PORTER & COLLINS 1991, WESSON e cols. 1992, PASKEWITZ 

e cols. 1993a, FRITZ e cols. 1994, CORNEL e cols. 1996). O conteúdo de GC dos ITS2 dos 

espécimens de A. darlingi foi de 56,4% a 57,8% (MALAFRONTE e cols. 1999 – artigo I). 

As espécies A. gambiae, A. nuneztovari e algumas espécies de Aedes apresentam conteúdos 

de GC de 55%, 55% e 50-60%, respectivamente (WESSON e cols. 1992, PASKEWITZ e cols. 

1993a, FRITZ e cols. 1994). Entretanto, espécies membros dos complexos A. punctulatus e 

A. dirus tiveram um conteúdo consideravelmente maior, com cerca de 70% de GC (BEEBE e 

cols. 1999). 

O alinhamento destas regiões mostrou que as diferenças entre as sequências variaram de 

0% a 13% entre os espécimens de A. oswaldoi s.l. analisados (Figura 4). A maioria das 

diferenças encontradas (inserções/deleções, transições ou transversões) entre as sequências 

foram de um ou dois nucleotídeos. A sequência de ITS2 do mosquito capturado em 

Yurimaguas, Peru teve o maior comprimento, com 356 pb, devido a uma inserção de 10 pb 

(alinhamento, próximo à posição 360). Os mosquitos capturados em Ocamo, Venezuela e 

Amapá, Brasil, tiveram as sequências mais curtas, com somente 348 nucleotídeos devido a 



 

 

 

uma deleção de 6 pb na posição 325. As sequências de ITS2 de outros mosquitos 

Anopheles, Aedes e Culex analisados, mostram variações no comprimento de 290 pb a 700 

pb (PORTER & COLLINS 1991, PASKEWITZ e cols. 1993a, FRITZ e cols. 1994, SEVERINI e 

cols. 1996, BEEBE e cols. 1999, MUKABAYIRE e cols. 1999). No subgênero Nyssorhynchus, 

a espécie A. nuneztovari apresentou ITS2 variando de 363 a 369 nucleotídeos (FRITZ e cols. 

1994). Os exemplares de A. darlingi tiveram ITS2 variando de 403 a 415 pb 

(MALAFRONTE e cols. 1999 – artigo I). No subgênero Cellia, o comprimento do ITS2 foi 

um pouco maior, com aproximadamente 426 pb em membros do complexo A. gambiae 

(PASKEWITZ e cols. 1993a). No complexo A. punctulatus variou de 549 a 659 pb, e o maior 

tamanho de ITS2 em anofelinos analisados até o presente é encontrado nos vetores da 

malária do oeste africano, pertencentes ao grupo A. dirus, que apresentou ITS2 variando de 

710 pb a 716 pb (XU & QU 1997). 

Não houve diferenças nas sequências de ITS2 obtidas nos exemplares de A. oswaldoi 

s.l. capturados na Venezuela e no Estado do Amapá. A sequência de ITS2 do exemplar de 

A. oswaldoi s.l. capturado no Peru foi a mais divergente, diferindo de 12,1 a 13,0% quando 

comparada às sequências dos outros espécimens, seguida pela sequência de ITS2 analisada 

do espécimen capturado em Linhares, localidade-tipo de A. oswaldoi s.s., que diferiu de 3,8 

a 4,5% das outras sequências.  

Quando as sequências de nucleotídeos dos clones de ITS2 do espéciemen do Acre 

foram comparadas com as de Rondônia, elas diferiram em somente cinco sítios (0,9%). As 

sequências dos clones de ITS2 do espécimen do Amazonas diferiram 0,6% (três sítios) das 

do Acre e 0,9% das de Rondônia. A sequência de ITS2 do espécimen do Mato Grosso 

diferiu em apenas um nucleotídeo comparada com a do Acre, apresentando o mesmo 

tamanho (353 pb). Estes resultados podem ser interpretados como uma variação 

intraespecífica, já que pequenas diferenças como estas foram encontradas em clones 

sequenciados dos mesmos mosquitos (variação intraindividual). Todas as variações 

intraindividuais foram restritas ao ITS2, e foram somente 2 transições entre os clones dos 

espécimens do Amazonas e Acre, e 2 transições e uma deleção em clones de Rondônia. 

Nenhuma variação intraindividual no ITS2 foi encontrada nos espécimens capturados no 

Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Venezuela e Peru. 



 

 

 

Estudos anteriores sugeriram que variações intraespecíficas e intraindividuais no ITS2 

são muito raras nos anofelinos. Sequências quase idênticas são encontradas mesmo em 

populações que habitam zonas ecológicas diferentes ou separadas por barreiras geográficas, 

e/ou geograficamente muito distantes umas das outras (PORTER & COLLINS 1991, SCOTT e 

cols. 1993, FRITZ e cols. 1994). FRITZ e cols. (1994) mostraram que sequências consenso de 

ITS2 de A. nuneztovari foram idênticas entre indivíduos de uma única localidade e entre 

amostras de algumas localidades separadas por barreiras geográficas e grandes distâncias. 

Esta observação foi feita com espécimens de A. nuneztovari capturados em várias 

localidades da América do Sul, exceto para amostras de uma localidade no Brasil onde 

encontraram duas sequências diferentes de ITS2 (FRITZ e cols. 1994). Assim, apesar do 

pequeno número de amostras analisadas, nossos dados são evidências de que espécimens 

identificados como A. oswaldoi s.l. estão incluídos em um complexo de espécies crípticas e 

indicam que membros deste complexo podem ser distinguidos por diferenças nas sequências 

de DNA da região do ITS2. 

As divergências nas sequências de ITS2 que são encontradas entre membros de 

complexos de espécies crípticas ainda não está definida, entretanto nossos resultados são 

similares a outras medidas de divergência no ITS2 encontradas entre membros de outros 

complexos de anofelinos. Assim, por exemplo, A. hermsi e A. freeborni, membros do 

complexo A. maculipennis, anteriormente incriminados como vetores de malária vivax na 

América do Norte, tiveram 3,6% de diferença nas sequências de ITS2 e regiões 

flanqueadoras, e 7,9% de divergência entre A. hermsi e A. occidentalis (outro membro deste 

complexo) (PORTER & COLLINS, 1991). Foram encontradas variações de 0,4% a 1,6% entre 

as sequências de ITS2 de cinco espécies do complexo A. gambiae (PASKEWITZ e cols. 

1993a). O complexo A. quadrimaculatus, que inclui cinco espécies crípticas, também 

mostrou diferenças semelhantes entre seus membros (CORNEL e cols. 1996). Sequências de 

ITS2 de 10 espécies morfologicamente indistinguíveis, membros do grupo A. punctulatus, 

onde estão incluídos os principais vetores de malária e filarioses no Sudeste do Pacífico, 

apresentaram uma grande divergência, variando entre 2,3% e 24,3% (BEEBE e cols. 1999).  

 

 



 

 

 

De acordo com as sequências de ITS2 obtidas no presente estudo, os espécimens de A. 

oswaldoi s.l. analisados foram separados em quatro grupos, os quais poderiam corresponder 

a pelo menos quatro espécies crípticas diferentes. O primeiro grupo inclui aqueles 

espécimens de A. oswaldoi s.l. capturados no Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia 

que tiveram similaridade maior que 99,0% entre suas sequências de ITS2. Aqueles 

exemplares do Amapá e Venezuela que tiveram 100,0% de similaridade, mas que diferiram 

2,0-2,2% do primeiro grupo, constituem o segundo grupo. A. oswaldoi s.l. capturado no 

Espírito Santo seria um grupo a parte, e o quarto grupo corresponderia à amostra do Peru, a 

mais divergente. Nossos resultados não permitem concluir que estas variações não ocorrem 

entre os A. oswaldoi s.l. de uma mesma localidade estudada, e sendo assim a distribuição 

destes grupos poderia ser simpátrica e permanece para ser investigada. 

Outro dado que apóia esta hipótese da divisão em quatro grupos é mostrado na  Figura 

7. Uma árvore de similaridade, neighbor-joining (NJ), foi construída usando as diferenças 

entre os nucleotídeos como distâncias (p-distance), com teste de bootstrap (500 

replicações), encontradas nas sequências de ITS2 dos espécimens de A. oswaldoi s.l.. Estas 

distâncias foram comparadas a outras obtidas a partir de diferenças no ITS2 de espécies 

crípticas membros de outros complexos de anofelinos: de três membros do complexo A. 

maculipennis (GENBANK número de acesso: M64482e M64484, PORTER & COLLINS e cols. 

1991) e de cinco membros do complexo A. gambiae (PASKEWITZ e cols. 1993a). Além 

destas espécies, também incluímos nesta árvore as sequências de ITS2 dos espécimens de A. 

darlingi, analisados no artigo I (MALAFRONTE e cols. 1999). A análise deste dendograma 

indica claramente que os 4 grupos são monofiléticos, com nível de confiança 100,0% 

(BCL). Estimativa das distâncias pelo método Kimura mostrou um dendograma similar (não 

apresentado).  

As distâncias obtidas entre os quatro grupos definidos de A. oswaldoi s.l. são similares 

às encontradas entre os membros dos complexos A. macullipennis e A. gambiae, os quais 

foram anteriormente definidos por aspectos morfológicos, bioquímicos e/ou 

comportamentais. Estes dados permitem-nos dizer que estes espécimens de A. oswaldoi 

fazem parte de um complexo. Os valores obtidos no teste bootstrap e as distâncias 

confirmam a divisão destes espécimens de A. oswaldoi s.l. em quatro grupos diferentes. O 



 

 

 

valor baixo de bootstrap e as pequenas distâncias (p-distance) que dividem as sequências de 

ITS2 dos espécimens de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas podem significar que 

estes espécimens são muito próximos e de difícil distinção pela análise do ITS2, sendo então 

agrupados no mesmo grupo ou mesma espécie.  

Além disso, no ramo onde foram incluídos os espécimens de A. darlingi, está mostrado 

claramente que o espécimen de Dourado está separado do resto dos exemplares capturados 

na região Norte e Nordeste, indicando que pode realmente se tratar de uma espécie diferente 

das outras. 

O polimorfismo do ITS2 nas fêmeas adultas dos mosquitos identificados como A. 

oswaldoi s.l. encontrados neste estudo, é comparável às diferenças interespecíficas 

encontradas em outros anofelinos membros de complexos de espécies crípticas. Entre as 

supostas espécies definidas neste trabalho, uma pode estar relacionada a A. oswaldoi s.s., e 

outra possivelmente está relacionada a A. konderi. Desde que somente aspectos 

morfológicos na genitália masculina pode distinguir estas espécies (CAUSEY e cols. 1946) é 

impossível fazer esta distinção, quando estão disponíveis somente fêmeas capturadas em 

campo. Os outros dois grupos podem corresponder a espécies cuja caracterização 

morfológica permanece para ser esclarecida no complexo A. oswaldoi. Estes pontos podem 

ser esclarecidos por estudos de criação destes mosquitos em laboratório, analisando-se as 

progênies produzidas. 



 

 

 

5.2 Infecção Experimental (artigos III e IV)  

Proteínas circumsporozoitas (CSPs) de parasitas causadores da malária apresentam 

repetições de sequências de aminoácidos em tandem que são características de cada espécie 

de plasmódio. Por este motivo estas sequências têm sido amplamente utilizadas para 

verificar infecção de espécies de Plasmodium em anofelinos por Radioimunoensaios (RIA) e 

Ensaios Imunoenzimáticos (ELISA) (ZAVALA e cols. 1982, COLLINS e cols. 1984, ARRUDA 

e cols. 1986, WIRTZ e cols. 1987, BRANQUINHO e cols. 1993, MARRELLI e cols. 1998 – 

artigo III). Utilizando estas técnicas, outros anofelinos além de A. darlingi, têm sido 

incriminados como vetores de malária na Região Amazônica. 

Muito pouco era conhecido sobre as taxas de infecção nos anofelinos e a prevalência de 

mosquitos antropofílicos no Estado do Acre. Assim, em estudos anteriores realizados no 

Estado do Acre, 3056 anofelinos foram capturados e os extratos destes mosquitos inteiros 

foram testados utilizando o ensaio imunoenzimático, ELISA captura, com anticorpos 

monoclonais contra as CSPs de P. falciparum, P. malariae, P. vivax VK210 e contra a 

variante VK247. Das espécies capturadas, houve predominância de A. oswaldoi s.l. (85,3%), 

e somente 0,8% dos mosquitos capturados foram identificados como A. darlingi (NATAL e 

cols. 1992). Entre os A. oswaldoi s.l., 7,8% foram positivos no teste ELISA captura para as 

várias CSPs. A única outra espécie positiva foi A. deaneorum, com 4,3% de positividade 

(BRANQUINHO e cols. 1993). 

Considerando que as CSPs podem ser detectadas nos esporozoítos antes do 

rompimento dos oocistos, os resultados positivos utilizando mosquitos inteiros obtidos por 

BRANQUINHO e cols. (1993) não provaram que as glândulas salivares estavam infectadas 

com esporozoítos (BEIER e cols. 1987, WIRTZ e cols. 1987). No entanto, estas evidências 

imunológicas para presença de CSPs nestes anofelinos deram indicações para que A. 

oswaldoi s.l. fosse considerado um potencial vetor de malária na região do Estado do Acre. 

Por estas razões, BRANQUINHO e cols. (1996), deram continuidade a seus trabalhos na 

mesma área no Acre, dissecando anofelinos capturados em campo com o objetivo de 

determinar as taxas de positividade para oocistos e esporozoítos. Somente um espécimen, 

identificado como A. oswaldoi s.l., foi positivo para a presença de oocistos nos tratos 

digestivos e para esporozoítos nas glândulas salivares, enquanto que os mosquitos 



 

 

 

pertencentes a outras espécies de anofelinos foram negativos. Naquela ocasião a maior 

prevalência de anofelinos era de A. albitarsis com 41,5% (N=122). Somente 11,6% (N=34) 

eram A. oswaldoi s.l. e 1,4% (N=4) foram identificados como A. darlingi. Apesar desta 

baixa taxa de positividade, estes achados novamente sugeriram A. oswaldoi s.l. como um 

importante vetor da malária na região, embora a espécie de plasmódio encontrada no 

mosquito infectado não tenha sido identificada.  

No presente estudo analisamos também os dados da ocorrência natural de anticorpos 

em soros humanos contra a região repetitiva de aminoácidos da CSP de P. vivax-like e a 

correlação com a taxa de infecção por esta variante de P. vivax em anofelinos da mesma 

região do Acre (MARRELLI  e cols. 1998 – artigo III, detalhes da metodologia e 

resultados). Esta variante de P. vivax apresenta aspectos morfológicos semelhantes à forma 

P. vivax VK210 (classic) (QARI e cols. 1993), porém com sequência de aminoácidos da 

região repetitiva da CSP idêntica ao P. simiovale (UDHAYAKUMAR e cols. 1994), um 

parasita causador de malária em macacos do Velho Mundo.  

A prevalência de anticorpos contra esta variante de CSP nos soros testados pelo 

método de ELISA foi de 15,0% (18/120) (Figura 1, artigo III). Este resultado é similar a 

outros dados de prevalência de anticorpos contra esta proteína anteriormente encontrados 

em soros de populações de áreas endêmicas (QARI e cols. 1993) e de áreas não endêmicas 

de malária (CURADO e cols. 1997). Utilizando o teste ELISA captura com o AcMo Pam 

172, dirigido contra a região repetitiva da proteína CSP de P. vivax-like/P. simiovale, 

analisamos a infecção de 1207 exemplares de A. oswaldoi s.l. e 168 A. deaneorum. Destes 

mosquitos foram positivos 1,0% (12/1207) dos A. oswaldoi s.l. e 1,2% (2/168) dos A. 

deaneorum (Figura 2, artigo III). Estes mosquitos apresentaram resultados negativos com 

outros 4 AcMos, dirigidos contra as CSPs de P. vivax 210, P. vivax VK247, P. malariae e 

P. falciparum (M. S. BRANQUINHO, comunicação pessoal).  

A detecção na mesma região geográfica do Estado do Acre de CSP de P. vivax-like em 

anofelinos e de anticorpos contra esta proteína em soros humanos, indica que esporozoítos 

desta variante estão presentes nas glândulas salivares do vetor A. oswaldoi s.l. e são 

transmitidos pelo repasto sanguíneo à população humana, sugerindo mais uma vez a 



 

 

 

participação desta espécie de anofelino na transmissão da malária no Estado do Acre 

(MARRELLI e cols. 1998 - artigo III).  

A susceptibilidade comparativa de várias espécies de Anopheles à infecção por 

plasmódios tem sido relatada por vários autores (KLEIN e cols. 1991a, 1991b, VAUGHAN e 

cols. 1994, SAHU 1998, GONZALEZ-CERON e cols. 1999). Este tipo de abordagem tem 

esclarecido o potencial vetorial de uma espécie, ou entre espécies dentro de um complexo. 

No complexo Anopheles subpictus, por exemplo, que compreende 4 formas 

morfologicamente indistinguíveis, foi demonstrado que apenas uma das formas era 

susceptível ao P. falciparum e portanto, somente esta forma poderia ter alguma importância 

na transmissão de malária na Índia (SAHU 1998). Estes estudos têm sido realizados 

utilizando anofelinos de gerações F1, obtidos em laboratório, alimentados com sangue 

infectado com plasmódios através de sistemas de membranas ou diretamente em pacientes 

com malária. 

KLEIN e cols. (1991a, 1991b), comparando susceptibilidade de sete espécies diferentes 

de anofelinos alimentados diretamente em pacientes infectados com P. vivax ou P. 

falciparum, relataram uma taxa de infectividade nas glândulas salivares de A. oswaldoi s.l. 

significantemente baixa quando comparados com A. darlingi. Como A. oswaldoi s.l. é 

considerada uma espécie altamente exofílica e zoofílica, relacionada mais a florestas do que 

a ambientes antrópicos, esta espécie não tem sido considerada um importante vetor da 

malária em Rondônia (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA e cols. 1989, OLIVEIRA-FERREIRA e cols. 

1990, KLEIN e cols. 1991a, 1991b, LOURENÇO-DE-OLIVEIRA & LUZ 1996). 

Portanto, novas investigações foram necessárias para determinar se diferenças 

biológicas, ou de distribuição e prevalência, poderiam existir entre A. oswaldoi s.l. 

encontrados no Acre daqueles encontrados em Rondônia. Um estudo da susceptibilidade a 

infecção por plasmódios, utilizando sangue coletado de pacientes, poderia esclarecer o 

potencial vetorial de populações de A. oswaldoi s.l. de diferentes localidades e confrontar 

eventuais diferenças da capacidade infectante destas espécies coletadas nestas localidades. 

Assim, para esclarecer estes pontos foram realizadas infecções experimentais usando 

mosquitos criados em laboratório (gerações F1), originados de A. oswaldoi s.l. capturados 

em localidades destes dois Estados. A. darlingi foi escolhido como espécie controle para 



 

 

 

comparação das infecções devido a facilidade de captura, densidade, e alta susceptibilidade a 

plasmódios (P. vivax e P. falciparum). Conforme discutido anteriormente, há suspeitas de 

que os exemplares identificados como A. oswaldoi capturados em áreas abertas de Costa 

Marques, Rondônia, correspondiam à espécie A. konderi GALVÃO & DAMASCENO, e que A. 

oswaldoi s.s. estaria restrito as áreas de floresta (KLEIN & LIMA 1990) 

Assim, foram acompanhadas em todas as fases de desenvolvimento, até a obtenção dos 

adultos, 47 progênies originadas de mosquitos capturados em Rondônia e 48 progênies de 

mosquitos do Acre. De acordo com as características morfológicas das genitálias 

masculinas, todas as progênies de Rondônia, originadas de mosquitos identificados como A. 

oswaldoi s.l., eram na realidade A. konderi, enquanto que no Acre, 41 progênies (85,0%) 

corresponderam a A. oswaldoi s.s. e 7 A. konderi. Estes resultados mostram que estas duas 

espécies, membros do suposto complexo A. oswaldoi, são simpátricas no Acre, indicando 

também que há diferenças na distribuição e prevalência destas espécies entre os dois estados. 

Dados preliminares obtidos por FLORES-MENDOZA e cols (1998), analisando a 

quetotaxia completa da larva e pupa e a morfologia externa do macho, fêmea e ovo, de 

algumas populações de A. oswaldoi s.l., mostraram não haver diferenças expressivas na 

morfologia das fêmeas, larvas, pupas e ovos. Na análise morfológica das genitálias dos 

machos, foram encontradas diferenças suficientes para separar o complexo A. oswaldoi em 

pelo menos duas formas. Uma das formas, coincidente com o material tipo de A. oswaldoi 

s.s., foi encontrada nos Estados do Mato Grosso, Espírito Santo e Acre. A outra forma, 

compatível com a espécie A. konderi, foi encontrada no Amazonas, Acre, Rondônia e 

Espírito Santo. Analisando estes resultados pode-se notar que as duas formas são 

simpátricas somente no Acre e Espírito Santo, confirmando os resultados da análise das 

genitálias masculinas das progênies obtidos no presente trabalho (MARRELLI e cols. 1999b 

– artigo IV). Em um estudo anterior por LOUNIBOS e cols. (1997), a análise morfológica de 

ovos de várias espécies de anofelinos, também mostrou não haver diferenças entre ovos de 

A. oswaldoi s.s. e de A. konderi. 

Os nossos resultados, em conjunto com os obtidos por FLORES-MENDOZA e cols. 

(1998), sugerem que A. oswaldoi é um complexo de espécies crípticas, com pelo menos 

duas espécies que podem ser distintas pelos aspectos morfológicos da genitália masculina 



 

 

 

(GALVÃO & DAMASCENO 1942, CAUSEY e cols. 1946),  A. oswaldoi s.s. PERYASSÚ e A. 

konderi GALVÃO & DAMASCENO. Entretanto, segundo a análise do ITS2 de espécimens de 

A. oswaldoi s.l. (MARRELLI e cols. 1999a – artigo II), o suposto complexo A. oswaldoi 

compreende possivelmente 4 espécies crípticas. As outras duas espécies provavelmente 

apresentam as mesmas formas correspondentes a A. konderi e A. oswaldoi s.s., só distintas 

pela análise da genitália, mostrando que este complexo ainda não está totalmente 

esclarecido. Assim, a forma A. konderi pode possivelmente corresponder a uma ou mais 

espécies morfologicamente indistinguíveis, mesmo pela análise da genitália. O mesmo pode 

estar acontecendo com a forma A. oswaldoi s.s. que também pode não ser somente uma 

espécie, mas sim corresponder a duas ou mais espécies crípticas com características 

morfológicas indistinguíveis em todos os estágios de desenvolvimento. 

As dissecções dos tratos digestivos dos indivíduos das gerações F1 de A. oswaldoi s.s. e 

de A. konderi, alimentados com sangue infectado com P. vivax, mostraram que as duas 

espécies desenvolveram infecção com oocistos nos tratos digestivos. Entretanto, a 

porcentagem de tratos digestivos positivos para a presença de oocistos em A. oswaldoi 

(13,8%) foi muito mais alta do que em A. konderi (3,3%). Quando comparamos as infecções 

nas glândulas salivares, somente em A. oswaldoi s.s. (em 6,8%) foram encontrados 

esporozoítos, enquanto que todos os 30 A. konderi dissecados foram negativos para a 

presença desta forma do parasita nas glândulas salivares. 

As taxas de infecções encontradas para presença de oocistos e esporozoítos em A. 

darlingi, usados como controles das infecções de A. oswaldoi e A. konderi, foram muito 

similares alcançando de 22,5% a 30,0%. Portanto, justifica-se a conclusão que A. oswaldoi 

s.s., quando comparado com A. konderi, apresenta maior taxa de positividade de infecção 

por oocistos nos tratos digestivos. O mesmo podendo ser considerado quando as taxas de 

infecção de esporozoítos nas glândulas salivares são comparadas, já que somente 

espécimens de A. oswaldoi s.s. foram positivas. 

Nos experimentos de infecção realizados por KLEIN e cols. (1991b) foi observada uma 

taxa muito maior de infecção nos controles A. darlingi, variando de 73,0% a 97,0% para 

oocistos e de 50,0% a 80,0% para esporozoítos de P. vivax. Nos nossos experimentos, as 

taxas de infecção de A. darlingi variaram de 22,5% a 30,0%. Estas diferenças podem ser 



 

 

 

explicadas pelo fato que KLEIN e cols. (1991b) terem alimentado os anofelinos diretamente 

nos pacientes infectados com plasmódios, enquanto que nos nossos experimentos os 

mosquitos foram alimentados com sangue heparinizado, utilizando o sistema de membrana. 

A viabilidade dos gametócitos pode ter sido afetada durante o processo de coleta do sangue 

com heparina e transferência para o sistema de alimentação com membranas. 

O número de mosquitos para a análise dos tratos digestivos e glândulas salivares 

dependeu da disponibilidade das espécies capturadas durante a estação de captura e da 

proporção de mosquitos F1 que fizeram o repasto com sangue infectado, além da 

sobrevivência destes até o final da esporogonia. Estes problemas limitaram o número de 

repastos dos mosquitos com sangue infectado com P. vivax e o número de mosquitos 

dissecados ao final do período esporogônico. Os resultados apresentados representam um 

total de 7 e 8 repastos infectantes para A. konderi e A. oswaldoi s.s., respectivamente. 

Entretanto, 3 das 7 infecções realizadas com A. konderi e com os controles A. darlingi, 

apresentaram-se totalmente negativas no momento da análise dos tratos digestivos e das 

glândulas salivares, enquanto que 4 das 8 infecções de A. oswaldoi s.s. e dos controles 

foram negativas.  

Possíveis explicações para estes resultados são: (1) os mosquitos podem não ter 

ingerido gametócitos machos e fêmeas viáveis, (2) o sangue coletado não tinha gametócitos 

viáveis, (3) os oocinetos não conseguiram atravessar a membrana peritrófica ou a parede do 

trato digestivo, ou (4) os oocistos não desenvolveram esporozoítos. A incapacidade dos 

oocistos de se romperem e produzirem esporozoítos viáveis, a falha na migração e/ou 

penetração das glândulas salivares pelos esporozoítos ou a destruição dos esporozoítos 

liberados na hemocele, são mecanismos alternativos de resistência dos mosquitos a infecção 

por plasmódios (ROSENBERG 1985, PONNUDURAI e cols. 1988). 

Além disso, a transmissão pode ser inibida pela redução do número de gametócitos 

férteis. Fatores encontrados no repasto sanguíneo que reagem com antígenos de superfície 

dos gametas interferem na fertilização ou no desenvolvimento de zigotos em oocistos 

podem também estar envolvidos no bloqueio natural da transmissão (CARTER e cols. 1988). 

Estes fatores podem ser anticorpos (GRAVES e cols. 1988, FENG e cols. 1993, MARRELLI e 

cols. 1997), leucócitos (SINDEN & SMALLEY 1976), células T imunes (HARTE e cols. 1985), 



 

 

 

citocinas ou outros fatores no soro contra estágios sexuados do parasita nos mosquitos 

(NAOTUNNE e cols. 1991). Como a maioria dos pacientes que doaram sangue para este 

estudo relataram vários episódios de malária anteriores por P. vivax, estes provavelmente 

apresentavam anticorpos bloqueadores da transmissão induzidos por imunógenos desta 

espécie. Estudos realizados em Sri Lanka por MENDIS e cols. (1987) mostraram que o 

bloqueio da transmissão de P. vivax está relacionado com títulos de anticorpos contra 

gametas e envolve complemento. PEIRIS e cols. (1988) relataram que baixas concentrações 

de anticorpos contra estágios sexuados de P. vivax aumenta o número de oocistos 

provavelmente por formar uma ponte ligando os gametas machos e fêmeas facilitando a 

fertilização.  

Os nossos dados indicam que A. oswaldoi s.s. pode transmitir malária por P. vivax e 

ainda sugerem que esta espécie é mais susceptível que A. konderi. Apesar de ser uma 

espécie exofílica e zoofílica, A. oswaldoi s.s. pode estar envolvido na transmissão da malária 

humana. Além disso, nas áreas endêmicas de malária, as habitações humanas encontram-se à 

margem de florestas e geralmente com poucas paredes e, em geral, nessas áreas onde a 

população tem atividade na hora do crepúsculo, quando a atividade dos mosquitos é intensa, 

a exofilia não impede a transmissão da malária mesmo dentro das habitações humanas. Isto 

se aplica especialmente quando há uma alta densidade de anofelinos, como observado no 

Acre em um estudo anterior, quando mais de 85,0% dos mosquitos capturados eram A. 

oswaldoi s.l. e em uma das localidades esta foi a única espécie positiva em teste de ELISA 

para várias espécies de plasmódios (NATAL e cols. 1992, BRANQUINHO e cols. 1993). 

Apesar de ser considerada uma espécie com hábitos principalmente zoofílicos, todos os 

espécimens que foram positivos para Plasmodium relatados por BRANQUINHO e cols. (1993) 

foram capturados por isca humana (M. S. BRANQUINHO, comunicação pessoal). Portanto, 

apesar de apresentar uma baixa taxa de infecção nas glândulas salivares em relação aos 

controles (A. darlingi), existem fortes indicações de que A. oswaldoi s.l. tem importância na 

transmissão local da malária no Acre. 

Nossos dados podem também explicar as diferenças encontradas em trabalhos 

anteriores referentes à espécie A. oswaldoi s.l., e sugerem que aqueles espécimens 

identificados como A. oswaldoi s.l. por KLEIN e cols. (1991a, 1991b) e utilizados em seus 



 

 

 

experimentos de infecção eram possivelmente diferentes daqueles usados por BRANQUINHO 

e cols. (1993, 1996). Assim, é possível que o Estado do Acre esteja situado em uma área de 

transição, entre o Peru, com predomínio de transmissão por A. oswaldoi s.s. e o restante da 

Amazônia, onde o principal vetor é A. darlingi. Estes achados são também importantes com 

respeito a medidas de controle da malária, já que geralmente medidas de controle não são 

adotadas quando A. oswaldoi s.l. é a única espécie presente ou é a espécie predominante 

numa determinada área, sem a presença de outras espécies consideradas bons vetores de 

malária. Águas lamacentas, mesmo as turvas e pobres em vegetação devem ser investigadas 

e consideradas como potenciais criadouros de A. oswaldoi.  

Utilizando os exemplares de A. oswaldoi s.s. e A. konderi obtidos nas gerações F1, 

poderemos ainda elaborar um método para distinção destas duas espécies crípticas 

caracterizando as sequências de seus ITS2. Analisando estas sequências, primers espécie-

específicos poderão ser desenhados e utilizados em PCR, tal que as espécies possam ser 

identificadas pelo tamanho da banda do produto de PCR em gel de agarose. Esta técnica 

tem sido utilizada no diagnóstico de membros de outros complexos de espécies de 

anofelinos (PORTER & COLLINS 1991, SCOTT e cols 1993, CORNEL e cols. 1996). Um outro 

método alternativo para o diagnóstico destas espécies seria a seleção de enzimas de restrição 

específicas do ITS2 de cada espécie críptica que possibilitem a análise do polimorfismo nos 

fragmentos de restrição (RFLP). Deste modo, estes métodos podem ser futuramente 

utilizados no diagnóstico de espécimens de A. oswaldoi s.l. capturados em campo. 
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- A análise do ITS2 de espécimens de A. oswaldoi s.l. divide-os em pelo menos 

quatro grupos que podem corresponder a quatro diferentes espécies crípticas dentro 

do complexo  A. oswaldoi; 

- Nos espécimens de  A. darlingi analisados, o exemplar de Dourado (SP) mostrou 

alta divergência na sequência de ITS2 comparado com os espécimens da Região 

Norte e Nordeste, dando indicações de corresponder a uma outra espécie; 

- As análises das genitálias masculinas das progênies de A. oswaldoi s.l. capturados 

no Acre e Rondônia mostraram diferenças na distribuição de A. oswaldoi s.s. e  A. 

konderi nestes estados. Estas espécies são simpátricas no Acre, com maior 

prevalência de A. oswaldoi s.s., enquanto que em Rondônia só foi observado 

presença de  A. konderi; 

- A. oswaldoi s.s. e  A. konderi são espécies distintas dentro do complexo A. oswaldoi 

com diferenças na suceptibilidade a  P. vivax, sendo que  A. oswaldoi s.s. pode 

transmitir malária por  P. vivax e é mais susceptível que  A. konderi. 
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