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O tema que nos propusemos desenvo1ver constitui um 

prolongamento de parte do aprendizado prático-teórico do II 

Curso de Epidemio1ogia Médico-Entomo16gica, ministrado pe1o . 
Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Púb1ica 

da Universidade de são Paulo, sob a responsabllidade do Prof. 

Oswaldo Paulo Forattini. 
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_,_ 
l.. INTRODUÇÃO 

O estudo do "Complexo Culex pipiens" á assunto de gr~ 

de interesse médico e sanitário, por tratar-se de culicídeo am

plamente disseminado por todo o mundo, implicado na transmissão 

de doenças ao homem e aos animais, com especial refer&ncia a ce~ 

tas arboviroses e à filariose bancroftiana. 

A invasão domiciliar e o assustador crescimento da po

pulação desse culicídeo têm sido apontados por diferentes auto-

res, como conseqüência do processo de urbanização. Paralelamente, 

o largo emprego de inseticidas com poder residual é tambám cita

do como causa condicionante desse aumento (Mattingly, 1962; Fo-

rattini, 1965; Hamon et alii, 1967). 

O desconforto que causa à população humana reflete-se 

na redução da capacidade de trabalho, desvalorizando as áreas ~ 

de proliferam abundantemente. Afetam a criação de animais e evi

denciam deficiências ambientais que requerem obras de "Saneamen

to do meio". Por outro lado, sendo difícil atingir com eficiên

cia as áreas urbanas e suburbanas, os métodos empregados para -

combater os mosquitos consomem grandes somas dos cofres públicos 

(Forattini, 1965). 

Os conhecimentos que se fizeram apresentar, atá o mo-

mento, apontam, como principal e quase exclusivo representante -

do "Complexo pipiens" na Região Neotropice.J., a subespécie ~-

gana. Um pequeno foco de ;gipiens é apontado ao sul do nosso Oon

nente (Galindo, 1939 J Barr, 1967), parecendo carecer de impor

tância na citada á.r'ea. 

Como "linha mestra" em nosso trabalho, ante a diverg~ 

cia existente entre os diferentes 1nv$stigadores, tomamos por ba -
se a revisão de Forattini (1962,1965) e Mattingly (1951, 1967). 
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Procurando mostrar a importância do "Complexo" na re

gião em estudo, foi nossa intençã~evidenciar as mais recentes 

aquisiçÕes e perspectivas que surgiram na literatura referente -

ao assunto. 

Dessa forma, não nos preocupamos em 'fixar detalhes p~ 

ticularizadamente ou mesmo pesquisar com profundidade o problema 

em outras regiÕes. 
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2. REGIÃO NEOTROPICAL 

A Região lieotropical encerra uma parte tropical da Am~ 

rica do Norte, a América Central e a América do Sul. Como delim! 

tação, segue-se a rota assinalada por Wallace (1786), onde as 

formas tropicais vão até 2S~ de latitude Norte, nas zonas baixas 

do México, descendo até pr6ximo a 20~ da mesma latitude do alt_! 

plano mexicano, onde o clima é temperado. 

A linha divisória que, imaginariamente, delimita essa 

região, tem início na Costa Ocidental do México, seguindo-a rumo 

ao Sul, desde o Estado de Sinaloa até o 1stmo de Tehuantepec, 

atravessando o Sul dos Estados de Oaxaca e Vara Cruz, em direção 

ao Gôlfo do México. Inclinando-se para a direita, segue para o 

Norte as terras baixas da Costa Oriental do México até pr6ximo 

de Brownsville, no Texas (E.U .A.). Além do GOlfo do México, al

cança o Estreito da Fl6rida, dirigindo-se para o Norte, a Oeste 

do Arquipélago das Ilhas Bahamas. 

Com base em diferentes critérios, como a distribui9ão 

de aves e mamíferos, a Região Ueotropical tem sofrido algumas 

subdivisÕes. Assim, Lane (1943,1953), estudando a distribuição 

de Culicidae, ·divide a América Central e a América do Sul em 

duas sub-regiÕes e, em diversos centros de endemismo e dispersão. 

Além de servirem os transportes utilizados pelo homem 

na sua locomoção como meio de dispersão dos insetos (Highton & 

Someren, 1970), temos a ação dos ventos e o alcance do. pr6prio 

vôo dos insetos,em geral~que: atingem grandes altitudes e dis

tâncias consideráv~is .(Glick, 1957). 

Para Lane (1953), duas são as principais portas de en

trada: a Costa Oriental do México, rumo ao Texas; através do E~ 

treito da Fl6rida, penetrando pela península do mesmo nome, po-



dando a migração processar-se através do Istmo do Panamá. Exis-

tem também, outros centros da andemismo e dispersão, os quais r~ 

cebem as seguintes denominaçÕes: 

~. Caribe; 

2. Incásico; 

). P~a.n~to Central; 

4. Centro Negativo (região árida - Nordeste Brasi-

5. Tupi; ~eiro). 

6. Chileno; 

7. Patagônico. 

Essa região é, em sua maior parte, tropical, com uma 

porção da América do S~ adentrando na zona s~ temperada. Pos

sui, em seu todo, uma grande região de selva chuvosa, compreen-

dendo a parte amazônica, alteando com florestas secas, extens&

área de savana, terra de pastos, regiÕes desérticas e sub-desér

ticas. A vegetação é complexa, constituída por selvas úmidas e 

secas em diferentes altitudes, e, extremamente variável. A média 

anual pluviométrica predominante, acha-se entre 500 e 2.000 mm. 

( Finch & Trewortha, 1949) • 

Na figura 1, está representada a Região Ueotropical, -

seus limites e os possíveis centros de endemismo e dispersão. 
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3. CONCEITUAÇÃO DO "COMPLEXO PIPIENS" 

As observações morfol6gicas e biol6gicas realizadas d~ 

rante os úJ.timos anos em diversas partes do mundo, têm confirma

do a opinião emitida por Mattingly (1951) ,no sentido de se oons! 

derar o "Complexo pipiens" como uma única espécie, compreendendo 

um certo número de tipos ou variedades (Mattingly, 1967). 

Fixados arbitrária ou artificialmente os caracteres -

que nos levam à classificação da espécie, tais como os morfol6~ 

cos, microsc6picos ou macrosc6picos, fisiol6gicos ou ecol6gicos, 

eles geralmente se enquadram dentro dos seguintes pontos básicos: 

a. são semelhantes entre si; 

b. possuem um ancestral comum; 

c. têm certa área de distribuição; 

d. diferem igualmente dos c.omponentes de grupos 
próximos; 

e. apresentam barreira de infertilidade com esses 
indivíduos, isto é, do cruzamento fora da,· espé
cie não resulta produto fértU (Forattini, 1962). 

Resumindo, poderíamos conceituar as espécies como gru

pos de populaÇões naturais, intergeradas atual ou potenoialment~ 

as quais são reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhan -
tes (Mayr, 1942). 

Entretanto, dentro de uma espécie, poderão existir in

divíduos formando populaçÕes diferentes, mais no sentido de mé-

dias que propriamente de modo absoluto, constituindo as chamadas 

raças geográficas ou subespécies. E, nos limites de sua área de 

distribuição, geralmente, se encontram exemplares portadores de 

caracteres diferenciais intermediários de ambos, que, permitem -

essa separação (Forattini, 1962). 



Assim, dentro da espécie pipiens, ou melhor: 

Culex ( Culex) pipiens Linnaeus, 1758, 

possuímos alguns grupos separados do ponto de vista da reprodu-

ção ou distribuição geográfica, portanto, com base nos citados -

caracteres. Tais grupos assim reunidos, consti tem o cbamado "Qga

_l?1exo Culex pipiens" • 

3.1 - POPULAÇ0ES EXISTENTES 

As revisÕes de que se tem conhecimento nos Últimos vin -
te anos foram realizadas por Matting1y (1951, 1963), Forattini -

(1965), e Barr (1967). Mais recentemente, Mattingly (1967), noV;! 

mente pÕe em tela as atuais aquisiçÕes re1ativas ao "Comp1exo". 

Na classificação sistemática e dentro da oomp1exidade 

com que se apresenta o grupo genérico e subgenérico Culex, se~ 

do Lane (1953), Stone, Knight & Starck (1959), a espécie EiPiens 

Linnaeus, 1758, figura como um dos principais representantes, -

possuidor de extensa sinonímia para as Américas (Forattin1,1965): 

c. guing,uefasciatus Say, 1803; 

c. pungens Wiedmann, 1828; 

c. aestuans Wiedmann, 1828; 

c. cubensis Bigot, 1856; 

c. serotinus Phi1ippi, 1865; 

c. autumna.lis Weyenbergh, 1882; 

c. penafie1i Williston, 1886; 

c. barbarus Dyar & Knab, 1906; 

c. raymondii Tamayo, 1907; 

c. aikenii Dyar & Knab, 1908; 

c. revocator Dyar & Knab, 1909; 

c. l.achrimans Dyar & Knab, 1909 



c. dipseticus Dyar & Knab, 1909; 

C. comi tatus Dyar & Knab, 1909; 

c. aseyehae Dyar & Knab, 1915. 

Considerado como espécie po1itípica (Matting1y, 1967), 

dentre os numerosos nomes propostos para figurarem como membros 

do "Complexo pipiens", somente alguns lograram aceitação, compr.! 

endendo na atualidade os seguintes elementos: 

C. globocoxi tus Dobrotworsky, 1952; 

c. p. pipiens Linnaeus, 1758; 

c. pipiens var. molestus Forskal, 1775; 

c. pipiens fatigans Wiedemann, 1828; 

C. pipiens va:r. comi tatus Dy.~ & Knab, 1909; 

c. pipiens var. pallens Coqu11lett, 1898; 

C • pipiens ssp. australicus Dobrotworsky & Drummond, 
195). 

A separação desses componente& teve por suporte os re

sultados de trabalhos exp.erimentais sObre: tolerância de tempera -
tura, capacidade de hibernação, diapausa, acasalamento, comporta 

\ -
mento e experimentos de retrocruzamentos (Mattingly, 1967). 

).2 - SEPARAÇÃO DOS COMPONENTES 

Já vimos que o isolamento de um componente pode-se dar 

por caracteres morfol6gicos, biol6gicos ou ecológicos. Com as -

observações de Ficalbi (1890}, sobre a irregularidade do compor

tamento de pipiens, especialmente_,referente ao ciclo evolutivo e 

ausência de antropofilia, esse autor descreveu uma nova espécie, 

denominada C. phytophazys. A partir daí, pesquisas e proposições 

de diferentes designaçÕes surgiram, e, dentre elas, a de Roubaud 



(1935), apresentando o c. autogenicus, tendo por base a autog~ 

nia e a estenogamia, isto é, a capacidade de ovipor sem prévio 

repasto sanguíneo e de copular em espaços reduzidos (Forattini, 

1965). 

Na atualidade, revisando as publicações exis~entes, 

analisamos os componentes de que se tem conhecimento e o modo P.! 

1o qual se acham iso1ados: 

A. Subespécies Compatíveis ~ Ponto ~ Vista ~ 
Reprodução: 

1. Componentes isolados em 11nhas gerais, mais do 
ponto de vista geográfico. 

2. Isolamento do ponto de vista estritamente geo
gráfico. 

B. Es;eécies Isoladas ~ Ponto ~ lista ~ Reprodução. 

A. Subespécies Com;eatíveis do Ponto de Vista da Reprodução 

1. Componentes isolados em 11nhas gerais, mais do ponto 
de vista geográfico: 

Culex pipiens ;eipiens Linnaeus, 1758; 

Culex pipiens fatigans Wiedemann, 1828. 

A subespécie pipiens distribui-se, principa1mente, pe-

1as zonas temperadas do Hemisfério Norte e nas partes mais frias 

do Continente Africano, como Madagascar; na .tustria (Ma.ttingly, 

1951), e União Soviética (Vinogradova, 1968). 

Não obstante faltarem dados recentes sobre a distribui -
ção desses mosquitos nà. Região Neo.~ropical., encontramos referên

cias de Galindo (19~9), aventando a possibilidade de serem aut6-

genas, as populações existentes na Argentina e no Chile. 

B íf' i : / .. ;"' .. \ 

FACUL0.:1é [ l'c . ;... í' ·•31 I" A 
UNIVER~lUADÉ . DE -~A!J p~~LO 

SP - a 
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Barr (1967), louvando-se na estrutura morfológica da 

genitália masculina dos componentes ora focalizados, conclui que, 

ao Norte do paralelo 39~ N, observa-se somente o pipiens a, ao 

sul de 36~ N, m1icamente o fatigans, nas Américas. Entre assas 

latitudes, encontram-se as duas subespécies isoladas ou superpo~ 

tas em outros países (Forattini, 1965). 

O 11Culex pipiens" possui caracteres morfol6gicos muito 

variáveis, sendo a única diferença marcante nesses elementos, a 

estabelecida por Sundararaman (1949), :referente à razão entre as 

distâncias que separam os braços dorsais a os ventrais das pl~ 

cas laterais do mesosoma, obtidos pala expressão D V , mostrada 

na figura 2. D 

Concluiu-se ser a temperatura o fator limitante da zo

na onde vive uma ou outra espécie. Os ovos, larvas, pupas a fê

meas são elementos pouco concludentes para separação desses com

ponentes. Enquanto o pipiens suporta bem o clima temperado, o~ 

tigans não resiste às baixas temperaturas (B~1 , 1967). 

Com base em dados de ordem biolÓgica, aponta-se o pi

piens como sendo essencialmente ornit6filo nas regiÕes europ~ias 

(Forattini, 1965). 

Ainda, segundo Barr (1967), as espécies de Culex pr6x! 

mas de pipiens tendem à: eurigamia (cópula em grandes espaços); 

ornitofilia; procura de águas relativamente limpas, para postu

ra e diapausa (Newkirk, 1955). 

O Culex fatigans, cuja denominação utilizada pelos ~ 

ricanos é guinquefasciatus, é um elemento tropical ou subtropi

cal, freqüentemente considerado como cosmotropical. 

:15 encont'rado também na Indonésia, na Nova Guiná, em a! 

gumas ilhas do Oceano Pacífico e na África Ocidental, parecendo 

ocorrer, nessas regiÕes, introduzido pelo homem (Forattini,l965). 

As características da fatigans são relativamente cons-
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tantes, vivendo sobretudo em águas fortemente poluídas, e, a ma

turação de seus ovos exige a tomada de um repasto de sangue, an

terior à postura. A1gw1s caracteres não são compatíveis com o 

subgênero Culex, tais como: estenogamia, antropofilia, procura 

das habitaçÕes, oviposição em águas poluídas estagnadas e diapa~ 

sa, sugerindo ser o mesmo um descendente de pipiens derivado do 

grupo guiarti (Culex (C.) guiarti Blanchard, 1905), encontrado 

atualmente na Etiópia (Barr, 1967). 

Os bi6tipos aut6genos e anautógenos são geneticamente 

distintos, diferindo em sua capacidade de ovipor e hibernar 

(Spielman, 1957; Laven, 1961; Roubaud, 1933), sendo esta Última, 

um caráter recessivo (Vinogradova, 1961), e a autogenia, semi

dominante (Spielman, 1957). 

Elementos híbridos existem onde coabitam as duas popu

laçÕes, encontrando-se individues intermediários; tentado o cru

zamento dessas duas formas por vários pesquisadores, dentre eles 

Sundararaman (1949); Farid (1949); Rozeboom {1951, 1958); Barr & 

Kartman (1951), e Knight (1953), os resultados em laboratórios 

mostram aspectos e valores da relação D V e de outros caracte-
D 

res intermediários, reconhecíveis em pipiens e fatigans (Foratt! 

ni, 1965). Os elementos híbridos obtidos são vigorosos, reprodu

tores e permitiram a volta aos caracteres anteriores, graças ao 

retrocruzamento das populações orieinais em duas ou três gera

ções, mais rapidamente em pipiens, segundo as observações de 

Knight (1953). Entretanto, para alguns pesquisadores, pairam al

gumas dÚvidas, sobretudo geneticamente (Laven, 1953; Mattingly, 

1953, 1957). 

Não obstante· os resultados se mostrarem concordantes 

em muitas partes do mundo, existem dificuldades na sua interpre

tação, por não apresentarem continuamente todos os caracteres 

biológicos e ecológicos atribuídos a essas populações (Dobro! 

worsky, 1967). 
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Entre n6s, aqui no Brasil,~spinola & Consoli (1971), -

tentaram o cruzamento entre fatigans de diferentes procedências, 

não encontrando incompatibilidade reprodutora entre as popula- -

ções estudadas, como as observadas em outros lugares, caracteri

zando o isolamento reprodutivo (Laven, 1969). 

2. Isolamento do ponto de vista estritamente geográfico: 

Culex pi~iens australicus Dobrotworsky & Drumond, 
1953. 

Essa subespécie constitui um membro pouco conhecido, -

predominando na Austrália, Tasmânia e Nova Caledônia. Difere dos 

outros elementos que compÕem o "Complexo", por vários caracteres: 

possui geralmente coloração escura, quase negra, atribuível ao -

clima e a outros fatores estranhos (Mattingly, 1951); certos de

talhes de escamação, diferenças na genitália masculina e forma -

larvária com características morfol6gicas diferentes e biologic~ 

mente semelhante a ;eipiens. :S um mosquito rural, destituído de -

antropofilia, anaut6geno e eur6gamo, sendo viável o seu cru.zamen -
to com fatigans em condiçÕes de laborat6rio. 

~ considerado como subespécie, pelo isolamento condi-

cionado por barreiras geográficas com pipiens, e ecológicas com 

outros componentes do "Complexo" (Forattini, 1965). 

Ao que parece, é um membro relativamente velho da fau

na australiana, adaptando-se em condiçÕes climáticas muito adver -
sas e a altitudes até 1.525 metros. Porém, não resiste a climas 

quentes e úmidos (Dobrotworsky, 1967). 

B. Espécie Isolada do Ponto de Vista da Reprodução 

Culex globocoxitus Dobrotworsky, 1952 

:S um componente conhecido na Austrália que, segundo a 

opinião de Dobrotworsky & Drummond (1953), foi introduzido ali -
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por ocasião da Última guerra mundial, sendo admissivel o seu cru -
zamento coe fatigans, embora o produto resultante pareça naõ co~ 

seguir estabelecer-se na natureza (Forattini, 1965). 

C. Formas de Estado Taxionômico Ainda Discutido 

J.. Culex pipiens var. molestu.s FÓrskal, J.775 

Trata-se de um membro ainda discutido, parecendo pos

suir coco caráter mais constante, a autogenia, dependente de um 

pequeno nún1ero de fatores genéticos, favorecidos por certas con

diçÕes ecol6gicas (Barr, 1967). Entretanto, é necessário aprofua 

dar os estudos nas populaçÕes naturais, para determinar a sua 

freqüência (Forattini, 1965). 

As formas globocoxitus podem hibridizar com molestus. 

Contudo, parece que os indivíduos resultantes não são , viáveis 

na reprodução (Forattini, 1965). 

O molestus é um elemento que, segundo Dobrotworsky & 

Drummond (1953), tem seu aparecimento na Austrália, levado da E~ 

ropa pela movimentação do elemento humano durante a Última gu~r

ra mundial, espalhando-se à Tasmânia, sul da Austrália. 

~ um mosquito igualmente doméstico, podendo ser encon

trado à parte do fatigans. Sua reprodução se dá durante o ano t~ 

do, preferindo fazer sua postura em acumulações de águas subter

râneas, subsistindo durante o inverno por autogenia e, encontra

do concomitantemente com pipiens (Dobrotworsky, 1967). 

Formas aut6genas e anaut6genas foram registradas em 

Boston por Spielman- (1961). 

2. Culex pipiens var. pallens CoquiJ.J.ett, 1898 

Esse componente é morfologicamente semelhante a pipiens 

e biologicamente a fatigans, sendo uma variedade que se diferen

ciou até certo ponto, não atingindo ainda completo isolamento no 
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que concerne à reproQ.ução (Mattingly, 1953). 

Para Barr (1967), nas regiÕes onde coabitam pipiens e 

fatigfu~s, as formas intermediárias são denominadas freqüentemen

te pallens, crendo-se que a expansão nas regiÕes tropicais setea 

trionais no limite meridional, provocará o aparecimento de tais 

populaçÕes. 

3. Culex pipiens var. comi tatus Dyar & Knab, 1909 

t um elemento encontrado no norte do México e Calif6r-

nia, que, muito se assemelha a pipiens, incluído no "Complexo" -

por Mattingly (1967). Esse componente é intermediário entre R!-_ 

piens e fatigans, sendo separado por uma barreira gen,tica, se-

gundo Rozeboom (1951). 

Outras Modalidades de Isolamento 

O isolamento determinado pela "Sistemática bioquímica" 

foi tentado, tendo em Vista a rapidez e a eficiência das técni-

cas de eletroforese e cromatografia que, nestes Últimos dez ano~ 
' vem assumindo papel de destaque e abrindo aspectos promissores. 

Nesse sentido, Micks & Ellis (1951), Micks (1954, 1956), Chen (-

1967), observam diferenças de aminoácidos de ordem quantitativa 

em elementos do "Complexo pipiens". Em botânica, a técnica croiXlã 

tográfica tem-se mostrado extremamente valiosa na análise de hi

bridizações, especialmente quando as características morfológi-

cas das espécies e dos híbridos são difíceis de interpretar, ou 

quando há bastante retroc~azamentos. 

Finalizando, poderíamos dizer que a separação dos com

ponentes, ou melhor, o modo pelo qual se isolam, encontra a sua 

explicação em bases genéticas. 

Uma das mais importantes contribuiçÕes para a taxiono

mia, nas Últi~~s décadas, foi dada pela citologia isolada (Cito-
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taxionomia), ou interligada à genética (Citogenética). Os carac

teres citol6gicos, por exemplo, como número e morfologia dos cr~ 

mossomos, podem ser empregados à semelhança de outros tipos de -

caracteres; o comportamento dos mesmos e a sua estrutura na mei~ 

se contribui para o conhecimento da evolução e das relações en--

tre as populações e o grau de parentesco em relação ao pareamen -
to entre os diferentes conjuntos de cromossomos, explicando as 

causas da esterilidade e sugerindo a derivação de uma espécie e 

de outra. 

Existem vários mecanismos de isolamento, que, impedem 

ou reduzem o fluxo gênico entre as populações, podendo ocorrer -

em diferentes combinações e intensidade. Existe o isolamento es

pacial ou ambiental, que impede ou reduz a troca gênica entre as 

populações, por causa da distância ou falta de''habitats"adequa-

dos, e o isolamento reprodutivo, dependente das características 

do próprio ani~al. 

As espécies ou raças isoladas geograficamente são dano -
minadas alopátricas, em oposição às que nascem na mesma área, -

chamadas simpátricas, ou, parapátricas, se ocuparem territ6rios 

separados, porém, limítrofes. Os mecanismos de isolamento podem 

faltar nas espécies alopátricas, e os híbridos formados entre as 

espécies serem muito férteis, podendo as populações simpátricas 

apresentar barreiras de forte incompatibilidade e os seus híbri

dos serem estéreis (Vanzolini, 1971), figura 3. 

Os mecanismos de isolamento permitem que as populações 

organizem suas diferenças e evoluem como unidades independentes, 

explicando, até certo ponto, a alta correspondência morfol6gica 

e a impossibilidade de· cruzamento que se ver1fica entre as sube~ 

pécies de um complexo. Nas raças geográficas (alopátricas), pode 

faltar o mecanismo de isolamento, pois, sob o aspecto puramente 

prático, elas sstão in1pedidas de se hibridizarem pela distância 

(barreira ecológica). 
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As espécies surgem em decorrência de uma série de pro

cessos, englobando a poliploidia e uma diferenciação gradual sob 

condiçÕes adequadas. Espécies incipientes podem surgir repentin~ 

mente, pela aquisição, por um indivíduo, de isolamento reprodut,! 

vo causado por mutações gênicas, que leve a um rearranjo cromos

sômico, alterando a ordem linear dos genes e isolando os novos -

indivíc1uos dos pais·, pela esterilidade que apresentam , devido à 

incapacidade do pareamento cromossômico durante a meiose. Outro 

método, gradual, consiste na acumulação lenta de pequenas dife

renças · causadas por mutação, recombinação, hibridização e sele

ção, às vezes por meio de lenta construção de mecanismos de iso

lamento. 

O isolamento geográfico favorece o desenvolvimento de 

mecanismos de isolamento, formando espécies • .As pequenas varia

ções adaptativas formam os ec6tipos, e, as ·mais amplas descreve• 

as subespécies. 

As populações que não atingiram o n!vel de diferencia

ção ou o grau de isolamento reprodutivo .das espécies, constituem 

as chamadas raças, as quais, quanto mais afastadas geograticamea, 

te, produzirão híbridos menos férteis e, provàvelmentê', até esté -
reis, como ocorre em vegetais (Heywood, 1970). 

Essas considerações e, a afirmação de ser a determina

ção das espécies geograficamente, um modo quase exclusivo da es

pécie animal, foram recentemente revisados por Mayr (1963). 

Há evidência de que, além do sistema genético cromossA 

mico, existam outros sistemas e que, em alguns culicídeos, espe-

" cialmente no "Complexo PiPiens, exista um sistema com proprieda-

des únicas, não comparáveis aos primeiros, dotado de uma especiã 

ção toda pecu.liar, transmitida como fator citoplasmático. A. ex

pressão fenotípica permite ou não cruzamento e incompatibilidade, 

funcionando como perfeito mecanismo de isolamento. EXiste, pelo 



a2l.a 

menos, uma vintena de outros fatores citoplasmáticos de incompa

tibilidade, todos operando como mecanismo de isolamento, determi -
nando o cruzamento de cada t~po. de um padrão específico. Existe 

a variabilidade através do processo de mutação dos determinante~ 

sem mudança dos mesmos, pois a mutação de um dado fator citopl.a!, 

mático para outro "tipo" conduziria à esterilidade em uma sim--

ples passa&em, segundo Laven (1967). Em amplos estudos, o citado 

autor obteve suas conclusÕes em sucessivos cruzamentos e retro-

cruzamentos, jul.gando ser o isolamento: -citoplasmático entre as -

populaçÕes de Culex -sem diferenças ginicas- os deter.minantes_da 

"especiação" no ttComplexo pipiens". 

'., - SITUACIO NA REG IIO DOTROPICAL 

Ao estudarmos os componentes do "Complexo pipiens" e 

sua distribuição' pudemos observar que' não obstante constitui

rem a "e.spécie" mais difundida em todo DlWldo, .. até o momento, sa

be-se da existinoia de, apenas, dois elementos do complexo, na -

Região Neotropical' 

Culex pipiens pipiens Linnaeus, 1758 

Culex pipiens fatigans Wiedemann, 1828 

Com referência ao pipiens, citamos em outra oportuQi~ 

de que, a não ser por informação de Galindo (1939}, rel.atado por 

MattiDgly (1957), sua presença foi registrada na Argentina e no 

Chile, possivelmente como raça "aut6gena". 

As investigações de Barr (1957), à que, já, nos referi . . -
mos, levam à conclusão de que o piPiens existe ao norte do para

leJ.o 39~ N, subordinado às infl.uincias ecol6gicas, cuja barreira 

se acha em função da J.atitude, detem1nando o aparecimento das -
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zonas temperadas e frias, propícias à instalação e proliferação 

de pipiens. 

Todavia, por falta de estudos ou informações referen-

tes ao pipiens, como também, devido à sua baixa densidade e à -

concorrência do fat~gans, epidemio1ogicamente não tem sido dest.a 

cada sua atuação nessa região. 

Quanto ao fatigans, mosquito que se adaptou. plenamente 

nos climas tropicais e subtropicais, tornou-se essencialmente -

cosmotropical, habitando predom;nantemente as regiÕes tropicais 
'-· 

quentes (Forattini, 1965). Distribui-se amplamente desde os Esta -
dos Unidos até o Sul. do nosso Continente (fig. 4), achando-se ~ 

timamente ligado ao homem, sobretudo na. área urbana. 

Estudos realizados porEs.Pinola & Consoli (1971), como 
_.1l 

já foi dito, não demonstram haver incompatibilidade de reprodu~ 

ção entre os fatigans cruzados, oriundos da diferentes áreas do 

país. . 
Pelo que se sabe, nas regi~es onde coexistam as subes-

pécies fatigans e pipiens, não seria de~se estranhar o surgimen

to de elementos híbridos. 
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FI_.. 4 - Du.trl~ul..:iio d1u (orm;,. plj>lcu• o {c.tiyan• do t'~rilph:xu piplcH• (U!illt'tulu l'rll ~l .. nln"lf, lo:lo3, 11\QUilltaiJo 

po:..· ~i'orz.ttiini 1965 ) • 
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4. IMPORT!NCIA M~DICA E SANITÁRIA 

Em nosso Continente, o fatigans é considerado o mais -

eficiente vetor de Wuchereria bancrofti. 

Trata-se de um helminto parasito vascular, pertencente 

à família Filariidae, tendo sido descrito por Cobbold (1817). -

Sua distribuição é ampla nas regiÕes tropicais úmidas do globo, 

não diferindo muito a sua transmissão em relação às outras popu

laçÕes, não obstante as diferenças geográficas, culturais e epi

demio16gicas, onde os problemas de controle são os mesmos (Bara

ta, 1970). 

O Comitê de Experts da O.M.S. em filariose (1966), re

lata, pormenorizadamente, a extensão real desta parasitose. Con

tudo, visamos, no presente trabalho, a abordar o problema na Re

gião Neotropical, de modo a permitir uma visão de sua importân--

cia. 
No Continent9 Americano, a forma de W. bancrofti as!3i

nalada até o momento é a correspondente à microfilaremia noturn~ 

distribuL~do-se pela .~érica Central, pelas Antilhas e pelo Nor

te da América·dO Sul. Dentre os principais focos, destacam-se os 

de Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Porto Rico, e, algu-

mas ilhas do Caribe. Na região noroeste da Venezuela e na nordel!, 

te da Colômbia, existem várias zonas endêmicas, como também, nas 

áreas litorâneas das Guianas e no Brasil. Neste Último país, os 

focos correspondem aos centros urbanos de Manaus, Belém e arred~ 

res, são Lu:!s do M~anhão, Recife, Salvador e proximidades; Flo

rian6polis e cercanias, tendo como limite sulino da distribuição, 

Porto Alegre (Forattini, 1965). A figura 5, representa a distri

buição geográfica dos principais focos na Região Neotropical. 



Diltrlbulc4o Jeoardtlca da tllnriON bancrotUana na Reallo 
Neotroplcal. Prlnclpala Coco.t endêll\,l~ 

(segundo Fot.a;ttini l9ó5J 
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O Qulex pipiens fatigans é o grande responsável pela -

transmiss~o dessa filariose na citada região, em decorrência de 

determinadas peculiaridades, como a temperatura e a umidade du-

rante a maior parte do tempo, propiciando· o desenvolvimento do 

helmL~to no organismo do cosquito; a capacidade vetora e certos 

aspectos de seu comportamento, principalmente o hábito domicip -

liar ser predooinw1temente urbano com antropofilia noturna acen

tuada, alta densidade, suscetibilidade e resistência deste culi

c!deo à infestação desse parasito (Forattini, 1965). 

Em experiências laboratoriais, Rachou (1956), obteve

condições de infestação desses mosquitos em percentuais acima de 

90%, possuidora de longevidade suficiente para suportar: a dura-

ção dos estádios larvais daquele filar!deo, encontrando-se mos-

quitos naturalmente infectados nos focos da parasitose. 

Com especial referência ao Brasil, podemos citar a pu

blicação de Franco & Silva Lima (1967), baseada nas atividades -

do D.N.E.Ru de 1951 a 1965, registrando sensível baixa nos índi

ces de microfilaremia entre as 811.361 pessoas examtnadas. Idên

ticas observações foram citadas por Magalhães (1928), na Bahià; 

Pessoa & Andrade (1959), e Sherlock & Serafim (1967)- Con~tudo, 

tais autores observaram que o fato de cairem esses índices a b~ 

xos níveis, oc.orre pela diluição dos casos calculados, devendo -

os mesmos ter por base a população global da cidade, onde os an

tigos focos continuam atualmente com elevado número de portado-

res, variando de bairro para bairro, em dependência direta das -

condiçÕes sanitárias. Indubitavelmente, Belém, constitui um dos 

grandes focos no Brasil (Scaff & Gueiros, 1967). 

Em outras partes do mundo, além da ampla distribuição 

da Wuchereria bancrofti, incriminam-se o fatigans e o pipiens C! 

mo transmissores da Dirofilaria immitis, descrita por Leidy (18-

56); trata-se de um parasito que se localiza preferencialmente no 
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coração "direito", na artéria pulmonar e raramente em outros va

sos hemáticos e órgãos, como cavidade pleural e brônquios; teci 

do conjm.<tivo intramuscular e subcutâneo. Essa filariose tem co

mo hospeüeiros, o cão, o gato e carnívoros silvestres, sem des 

crição de casos humanos até o momento. 

Entre nós, foram assinalados casos no Rio de Janeiro e 

no Norte do país, parecendo ter, como hospedeiros normais,as Pu! 

gas Ctenoceuhalides felis e c. canis (Pessoa, 1963). Um caso hu

mano por Dirofilaria magalhãesi é também citado por Pessoa (1963~ 

A distribuição da D.immitis é conhecida na França, It~ 

lia, Espanha, Rumênia e Ásia (Rochert, 1964). Com esse filarÍde~ 

Sawada et alii (1965), no Japão, conseguiram produzir um antíge

no purificado para intradermorreação, o FST (FSCD 1), que tem 

sido utilizado largamente. 

Com referência ao gênero Wuchereria, trabalhos de Car

valho (1955), registram variações morfológicas em microfilárias 

encontradas por ocasião de inquéritos epidemiológicos realizados 

em Recife e Pernambuco. Partindo dessas e outras observações, -

Schacher (1969), estudou os referidos casos descrevendo uma nova 

espécie, denominada Vluchereria lewise Schacher, 1970. 

As viroses transmitidas por artr6podes distribuem-se 

amplamente pelo mundo, nas regiÕes tropicais e temperadas. 

O avanço tecnicol6gico da virulogia tem aumentado grandemente o 

interesse da pesquisa nos animais veiculadores das arboviroses, 

crescendo dia a dia, o número de publicações referentes ao enco~ 

tro de novos elementos. O mais conhecido e estudado, provavelme~ 

te seja o da febre amarela, seguindo-se outros de alta morbidade, 

como os das encefalites (Forattini, 1965). 

Atribuem-se ao pipiens e fatigans, ao lado das encefa

lites, a responsabilidade da transmissão de um virus 11pOX11 aviário 

e a malária das aves (James et Howard, 1969). Contudo, na região 



Neotropical, suspeita-se, em bases epidemiol6gicas, que o~-

gans possa transmitir ~ encefalite venezuelana, tendo sido enco~ 

trado naturalmente infectado por esse vírus, no Panamá (G.M.L. -

1962; Galindo, 1962; apud Forattini, 1965), como também na ColôE! 

bia e no Equador (San-Martin-Barberi, Groot e Osorno-Mesa, 1954, 

Levi-Castillo, 1952); trata-se de um vírus que produz infecção, 

às vêzes afetando seriamente os eqüinos,sendo transmissível ao -

homem; via de regra, determinando moléstia branda com sintomato

logia variável (Forattini. 1965). Todavia, casos fatais foram-

assinalados em Trinidad, por Rand.all & Mills (1944) e Gyliard (-

1945), atribuíveis ao vírus E,V., considerado altamente infect~ 

te no laboràt6rio e de alta virulência para mamíferos adultos. -

Foram descritas graves epizootias eqüinas na Venezuela (1938), -

constatando-se, mais tarde, a presença dessa arbovirose em Trin!_ 

dad e Guiana Inglêsa (Forattini, 1965); no Brasil, em Belém, es

tado do Pará, relatado por Causey & Theiler (1958); Causey et -

alii (1961). 

A figura 6 mostra a distribuição da E.V. na região Neo 

tropical. 

Com referência à possibilidade da transmissão de outras 

arboviroses através do "Complexo ;pipiens"' na região focalizada,

são muitas as·suposiçÕes da viabilidade, carecendo, entretanto, 

de registros de casos. Laboratorialmente, em outras regiÕes, in~ 

meras provas foram tentadas com sucessos e fracassos, incluindo

se dentre outras viroses, a poliomielite e, até mesmo, bactérias 

(Shafi, 1966). 
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Fig. 6 ..: niatribuição dats Encefal.ites. Vene~el.anas (. Segundo Forattini 19651 
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4. 2 - IT.il?ORTÃHCIA SANITÁRIA 

As publicaçÕes referentes ao complexo niPiens são unâ

nimes em atribuir o constante crescimento das popuJ.açÕes desses 

culic:Í.d.eos à urbanização e às suas peculiaridades biológicas, -

como também à rápida resistência dos inseticidas e à procriação 

nas mais adversas e variadas condiçÕes. Como já foi dito, o com

plexo nipiens, assume importância dentro dos programas de Saúde 

PÚblica, envolvendo governos municipais, estaduais ou federais, 

e, importantes organizações como a O.M.S., despendendo grandes 

somas de dinheiro em pesquisas, movimentando cientistas em todo 

o mundo, na luta antivetorial contra esses transmissores de doen -
ças que se espalham por todo o globo. 

As obras de engenharia, tentando proporcionar canaliz.§: 

ção dos esgotos, retificação dos rios e urbanização planejada,ao 

lada da ação ininterrupta dos Órgãos controladores dos vetores 

de doenças, em especial os mosqui~os, têm empreendido uma luta -

desigual, onde falham os recursos financeiros, em contraposição 

à contínua e acelerada explosão demográfica. 

O problema é, portanto, essencialmente sócio-econômico. 

4.3 - SENSIBILIDADE AOS AGENTES ETIOL()GICOS 

A n8lária aviária é transmitida por mosquitos do gêne

ro Ccuex, tendo sido responsabilizadas as espécies pipiens e ~

tigans. Os mosquitos se infectam ao sugar sangue uma única vez, 

podendo transmiti~ a ~oença a vários outros animais, sem necessi 

dade de completar sua reserva de plasmódio em outro hospedeiro 

doente. No mosquito, não existe uma transmissão germinativa cí

clica dos plasmódios à uma nova geração, parecendo ser bem tole

rado pelos culic:Í.deos e não lhes causar dano evidente (Borchert, 
1964). 
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Na tre .. nsmissão das a.r"ooviroses, deve-se levar em 

..L '• .0 H d d conva vaxlos ~atores, e, dentre eles, os que sao epen en--

tes do hospedeiro inver-tebrado. Há hipótese de que os arbo-

viru.s sejam ox·isin.á:;."'ios dos artrópodes (Forattini, 1965). -

Pru"a Andrewes (1957), o fato de se multiplicarem no organi_ê. 

mo de~:>ses hospedeiros invel"·tebrados sem causar-lhes pertur

baç:Ões perceptíveis, confirma essa origem. Experiências de 

H1U"lbut & Thomas ( 1960), mostram multiplicações de vírus em 

diferentes invertebrados sem prévias adaptações. Contudo, 

para determinados artrópodes, certos virus não conseguem 

instalar-se em seus organismos; outros exigem adaptações, 

tornru1do-se necessários: capacidade de inoculação, existên

cia de fatores ecológicos, densidade, distribuição e um ad~ 

QUado comportamento. Assim, temos os trru1smissores inefica-

.!:!!.!! ou terminais (dead-end vectors); potenciais e naturais, 

ses-undo a sua capacidade de tr~!smit~r ou não as viroses 

correlacionadas com os fatores ecoloógicos (Forattini,l965). 

Na filariose, as microfilárias chegam à cavidad~ 

gástrica do mosquito, após ingestão de sangue de doentes. -

Ali perdem a bairu1a envoltória, migrando em 24 horas para a 

m11sculatura toráxica, através da parede do estômago. Essas 

formas são denominadas larvas do primeiro estádio. 1Uoja.nào 

-se entre as fibras musculares, após dois dias tornam-se -

mais dilatadas e mais curtas, chamadas formas salsichóides, 

dada sua conformação. :Passados mais al&UllS dias, aumentam -

de tam~!ho e sofrem uma ecdise, transformando-se em larvas 

do segundo está,dio. ou pré-infestardes. ApresentaJfl.-Se mais 

longas e dirigem -se para outros setores do corpo do mosqu1 

to. :Mais alguns dias, e passam a larvas de terceiro estádio 

ou infestantes, após nova muda. Agora, bem mais móveis do 
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~1tes, essas formas imatlrras, sob tactismo especial, tendem 

a se acw~ularen no lábio, que constitui a bainha inferior 

~a tromoQ do sosquito. Este Último, por ocasião da picada, 

rompe essa bailli1a e liberta as larvas infestantes. Caindo 

na super;ície do corpo do novo hospedeiro, penetram através 

do pr6prio orifício feito pelo ü1vertebrado ou qualquer so

lução de continuidade do tecido (Forattini, 1965). 

Aplicam-se à filariose os mesmos fatores determi-

n~~tes aplicados às outras endemias. Porém, a temperatura e 

a maidade exercem papel preponderante para o desenvolvimen

to das microfilárias no organismo dos mosquitos, fato esse, 

bem estudado entre n6s, por Rachou (1957). 

Paralelamente, atribuem-se razÕes de ordem genéti 

ca e provável influencia da dieta alimentar do mosquito, ha 

vendo um nível 6timo de infestação para sobrevivência dos 

culicÍdeos; wn mínimo abaixo do qual·não haveria desenvol~ 

mento suficiente para se tornar infestante, e, , . um max~mo, 

~ue, ultrapassado, acarretaria a morte dos mosquitos (Forat 

tini, 1965). Para Barr (Pessoa, 1963), o mosquito que sugar 

um paciente com menos de uma microfilária em cada 2 mm3 de 

sru16Ue, n~o se ton1ará infestante; se, entretanto, existi-

rem 10 por IDL'i3 , ease número acarretará a sua morte; cerca 

de 5 por ~n3, seria o número ideal para o Culex fatigans. 

A qua~tidade de microfilárias no hospedeiro inte~ 

mediário influi na sobrevivencia dos mosquitos, levando- os 

à r,1orte ~uando nru.i to grande, antes mesmo que possam tra.."l.smi 

tira doença. Para' Lavoipierre (1958), Hawking & Worms (19-

61), a mortalidade dos culicídeos é'proporcional ao grau de 

infestação, variando a mortalidade diária desses artr6pode~ 
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em épocas favoráveis, de 14 a 24%, nas observaçÕes realiza-

das no sul da :Índia (Laurence, 1963). 

VerificaçÕes de Thomas e Ramachandran (1970), cog 
, 

cluem ser a capacidade vetorial, dependente de fatores gen~ 

ticos, inclusive, quanto às formas urbana e rural.. 

A suscetibi1idade do pipiens, fatigans e hÍbridos 

à Dirofilaria immitis não demonstra variações significantes 

(Rozeboom, 1951). 

BIBf IOTF, 1\ 
FACULOAC[ DE SI\1Jl .. P(:.T ICA 
UNIVERSIDADE DE SAü PAULO 
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5. COUTROLE 

A velocidade dos modernos aviÕes e o crescente 
, 

numero 

de vôos a todas as partes do ULmdo, sem contar as atividades ci-

vis particulares e cla.ndesti.."'las, aumentaram consideravelmente as 

probabilidades de propagação de importantes enfermidades, trans

r:J.issíveis pelos artr6podes vetores. De modo análogo • sem.eThantes 

riscos são proporcionados pelos transportes fluviais, marítimos 

e tel''l"estres. 
A entrada de i:'ldivÍduos doentes nos países onde exista 

o vetor, ou a introdução desses vetores infectados, constituem a 

grande problemática para o controle das enfermidades transmissí

veis. Como exemplo marcru1te, temos a recente introdução de cL~co 

novas espécies de mosquitos Guam (Pacífico), possíveis transmis

sores do dengue, da encefalite japonêsa e da filariose. No pass_ê: 

do, tive:uws o incremento do paludismo no Brasil, com a introdu

ção do A.gambiae (O.M.S., 1971). Por outro lado, o fenômeno da 

resistência aos inseticidas e o clamor da opinião pública contra 

o uso dessas drogas, mobilizam estudos e recursos na busca de 

meios substitutivos a esses agentes de ação residual. 

A única defesa contra tais incidentes seria a vigilân

cia médica e o rigoroso cumprimento do Regulamento Sanitário In-

t ernacional. 
Sendo fatigru1s o culicídeo mais comumente encontrado, 

t.-1nto na zona urbarm como na rural e, dada a sua extraordinária 

adaptação ao ambiente humano, orienta, como primeiro passo para 

impedir sua reprodução,a execução de obras de sru1eamento do mei~ 

diminuindo a poluiÇão'dos rios e lagos (decorrentes de matéria 

orgânica de diferentes procedências, principalmente de águas se! 

vidas domiciliares e industriais),estaríamos melhorando as noss$ 

condiçÕes de vida e dificultando a proliferação de mosquitos. 
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CondiçÕes sa11itárias e higiênicas paxa os países subde 

senvolvidos constituem, praticamente, a base do controle dos ve

tores. Porém a pl8>sticidade genética e fisiológica de que são do 

tados os mosquitos, exigem outras armas de combate, visando a 

contornar a resistência aos inseticidas. 

Os estudos sobre genética têm realizado grandes progr~ 

sos, consegudndo mostrar a correlação entre essa resistência e o 

aparecimento de determinados genes, alguns conferindo resistên-

cia específica. Os vínculos que unem estes gens foram descober-

tos com certos marcadores de mutantes, permitindo a sua localiz~ 
... 

çao em deterrrdnados cromossomos. 

Em geral, a resistência ao DDT é de caráter recessivo, 

dominante nos compostos organofosforados e intermediária no Diel -
drin. No fatig~~s, a resistência aos carbamatos é polifatorial e 

ao fention se deve, a um gen do grupo de enlace duplo (O.M.S., 

1970). 

Em 1962, já se conheciam 81 espécies de artr6podes de 

interesse à medicina e à veterinária, apresentando sinais de re

sistência. Em 1968, ascendia à 106 espécies, algumas resistentes 

aos três tipos de diferentes inseticidas mais usados. Entre os 

culicídeos, 19 comportaram-se do seguinte modo: 16 espécies re-

sistentes ao DDT; 12, ao Dieldrin, e, 9, aos compostos organofos -
f'orados (O.M.S., 1971). 

Na Região Neotropical, o fatigans apresenta o seguinte 

quadro de resistência: 

DDT ~ (Dieldrin) 

1956 - Venezuela América do Sul 

1957 - Porto Rico --
1958 - Panamá Panamá 

1961 -Cuba Brasil 
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Em quase todos os países, houve dupla resistência, se~ 

do ainda sensível aos compostos organofosforados na fase larvá--

ria (O.E.s., 1970). 

Investigações recentes têm demonstrado que a exposição 

de insetos a UL1 inseticida provoca o aparecimento de resistência 

específica e também cruzada a outros grupos químicos; sendo de -

grru1de utilidade o seu estudo, permitindo a seleção de um produ

to eficaz e ll1formações sôbre a natureza dos mecanismos que in--

tervên no fenôneno. 

A genética investiga a identidade dos genes causadores 

da resistência, sua freqüência nas populações e os mecanismos -

bioquímicas que atuam sobre eles (O.M.S., 1967). 

Ressalt~~do a importância do uso de raças pa~onizadas 

na investieação genética, Coker et alii (1966), expÕem vantagenq 

necessidade e métodos a serem adotados nessas investigações. 

Muitos são os meios de atuar sobre os fatores genéti-

cos e~ populações naturais, cono: inconpátibilidade citoplasmáti 

ca, esterelidade conduzida através de hibridação e desequilÍbrio 

na proporção de sexos (O .M .s. , 1967; Knipling, 1968; Laven, 1967, 

1969). 
A chamada técnica dos machos estéreis ou indução de ~~ 

taçÕcs letais doffill1antes tem alcançado resultados excelentes. 

Contudo, para obtenção de resuJ.tados positivos, há necessidade -

da liberação de um número suficiente de elementos, capaz de ga-

rm1tir uma adequada proporção na população natural. 

Kniplin& et alii (1968), apresentam em sua publicação, 

os conceitos básicos e as técnicas a serem utilizadas no centro-

le genético dos L~setos de importância para a Saúde Pública. ---

Couo exemplo clássico, especificamente contra o Culex pipiens fa

tigar~s, temos a experiência realizada pela O.M.S. (1967), na vi

la de Okpo, pr6ximo a Rangum, na Birmânia, demonstrando a eficá-
cia 
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c:1os estó::..:;is. Tais p:coblerJ.as são bem focalizados por Rai (~970), 

cit~do tamcén ~s principais técnicas de esterilização por meio 

c:,~ l"'aC.ir~çõe::; io1:..izan-tes ou produ-tos químicos, cujas bases assen-

ta:·J-.se Yla irldução de r::mtaçÕes letais, causa...'1dO inativação do es-

pel"'L',a ou mesr.1o uma aspe:cmia. Nas fêmeas, resultam mutaçÕes le- _ 

tais :1os ovos, Cl:<. irdecun.clidade. 

A incompatibilidaà.e citoplasmática e a possibilidade 

... "'.1- f1'lol d Cia o o ;..el:çao 8 raças refratárias aos agentes etiológicos das 

à.oenças que veiculam, como por exemplo a filariose, foi tema tam 

bém ator<lado por Thowas (1970). 

O combate biológico, utiliza.."ldo-se algumas espécies de 

peixes insetívoros, foi tentado (Bay, 1967), assim como algumas 

espécies de mos qui tos do gênero To~corhynchi tes e do subgênero 

Lutzia, podem destrQir outras populações de larvas. Fm1gos e ba~ 

térias foram testados po~ Roberts (1967), estudando os efeitos-

do Eeto.rl1iziu.ri1 a.:-liso·:::Jlias e suas toxinas· sobre larvas de mosqu,! 

tos do gênero C·ülex e outros. 

Decorrentes da ação combinada de larvicidas e fungos, 

ar1ti"biÓticos, raios X e urna infinidade de ensaios, diariamente, 

su.:cgem publicaçÕes de novos achados. 

~,iui tv:J métodos bioquímicas têm sido uti~izados, fazen

do-se u.so de substâ.L""lcias atraentes e repelentes, destacando-se 

:nocking (1967), estudar.~.clo os fatores condicionantes e as 
, 
epocas 

mais opoTtw~as de se tirar proveito nestas circunstâncias (Ike-_ 

slloji, 1966). 

Uma &as nais recentes contribuiçÕes refere-se à desco-

berta dos hornônios d:3· insetos, que, atuam sobre a metamorfose, 

clenominaà.os por Hilliams (1967), ~e "a terceira geração de pesti 

cidas 11
; sendo, as du:a.s :primeiras, a introdução do arseniato de 

chunoo e seus derivados 1 no combate aos u1osquitos, e com DDT e 

sioila:res. Tais estudos tiveram por base Wisglesworth (1949), 
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o de muda e o juve 

::-; ü .. , os Q.""J.3..is clesen~)el'lllam im:po:rta.!"lte papel na reg-ulação do desen 
., • .J t ., ~ , . 

VO~Vl~0ilCO )OS -emorlOnarlO (Berkoff, 1969, e El Ibrashy, 1969) • 

::-iol~nônios juvenis sintéticos, farnezil-dietilamina e 

ou~c:cas su"bs·..Cfu'lcias quín:icas de semelhante ação, como um derivado 

elo ácido farueosóico (DFA) foram utilizados com sucesso no comb~ 

te ao -::~:un.:ms e outros mosquitos (Spielr.aan & Vlilliams, 1966; -

Nc.ir, 1967; Spielma..'l & Skaff, 1967). 

Se&;undo Barata (1970), Benja.rnin Gilbert et alii, no -

Lrasil, têm realizado estudos nesse campo, conseguindo isolar a.l 

guwas suost~'lcias de origem vegetal com potencial identice a 

ação hormonal, e com possível utilização no controle dos insetos 

de im)ortância sanitária. 

Contudo, na prática, o contrôle entre nós, particular

mente na cidade de são Paulo, ainda restringe-se a atacar os fo

cos de proliferação periodicamente. Dentre estes e outros focos, 

destac&ü-Se OS rebaiXOS das COnstruçÕes civis, COIDO as fundaçÕes, 

fundos de poços de elevadores, depósitos de água, pneus velhos, 

etc.; galerias pluviais e redes de água e esgotos danificadas, -

valas de esgot~aento, vasos para flores em cemitérios, lagos or-

n~ãentais em praças e edifícios e uma infinidade de outras cole-

çÕes lÍqüidas~ Para que se possa ter uma idéia, já foi possível 

eilmnerar 49 tipos diferentes dessas coleções, em 31 das quais e~ 

contraram-se formas imaturas de fatigans (Forattini, 1965). Mer~ 

cew atenção os pequenos cursos de água, rios e represas que int~ 

gran a zona rural. 

Como meios mecânicos de combate aos mosquitos, temos 

os aterros e dren~gens; como biológico, o emprego de peixes pre-

dadores das larvas. Finalmente, como meio ~uímico, utiliza-se o 

Le~c..ycid 50 L ::?:J.ra as formas imaturas e nebulização com Malation 

técnico p:.J..ra as formas aladas (Brov.Jll, 19ó7). 
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O desenvolvim0nto científico, principalmente no campo 

da :Biologia, Química e Genética, tem-nos acenado com novos e pr_2. 

msso.::.~es <:1é-todos para a luta anti vetorial. Entretanto, a falta 

de detalhados estudos ecol6gicos e de pessoal especia.l.izado em 

Biologia, Entomologia e ciências afins para esse mister, tem re

tardado o uso dessas técnicas, mesmo nos países mais desenvolvi-

dos. 
Os métodos biol6gicos tem sofrido grande evolução, es

tudando-se peixes e artr6podes predadores; helmintos e insetos -

parasitos; fungos,,bactérias e vírus. Porém, em pesquisas raa.l.i-

zadas em mais de 2.000 amostras de artr6podes parasitados, onde 

se constatou cerca de 600 agentes patogênicos, parasitos, e, 907 

-predadores, poucos sao os que se mostraram eficazes para emprego 

combativo. Contra o fatig~s, investiga-~e o uso de um fungo 

Coelomonyces, cuja dificuldade maior é a de que os seus esporân

gios devem ~adurecer nas larvas e se transformarem em zoosporas 

infectantes. Outro elemento, seria mn nemat6dio do gênero Roman~ 

nerois, que, parasitando as larvas, impede o seu desenvOlvimento. 

Certos vírus nucleares poliédricos, algas azuis e verdes, peixes 

como o Gambuzia affinis e G. holbrooki, tem sido tentados com al 

gum sucesso (O.~.s., 1971). 

A luta genética encetada com machos estéreis por meio 

de irradiaçÕes ou quimioesterelizantes, estirpes incompatíveis -

citoplasmaticamente, híbridos estéreis ou com translocuções gen~ 

ticas deletérias, são t~~bém perspectivas que se abrem. 

Contudo, as previsÕes da O,M.S. (1971), ante os resul-

tados que se apresenta~ até o momento, acreditam que, ainda du-

rante os p=óxiffios 10 a~os, os inseticidas químicos continuarão a 
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da luta contra os vetore.s:. O DDT nas 

zonas oais afastadas da África tropi 

c2l, e~ e~ outras parte~,os organofosforados e carb~aatos, como 

o "fenitrotion11 e o "propoxu.r", serão, certamente, empregados .. 
a 

medid.a que baixar o seu custo. Como larvicidas, seo dúvida, usar 

-se-ão compostos organofosforados eficazes e inócuos, como o 
ti 

"Abate" -para o .Aedes aeg::v:pti e o "fention" ou Dursban" para o -

fatir-(::;x:s. 

Tais elementos seguirão controlados, e, serão impres-

cindíveis os testes de susceptibilidade e os estudos ecolÓgicos 

cada vez mais aprofundados, para se poderem utilizar os demais -

métodos. 
Os hormônios juvenis e os estudos genéticos oferecem -

as maiores prooessas para o futuro, ao lado dos atraentes quimi2 

esterilizantes. 

Prevê-se, portanto, um perfeito entrosamento das lutas 

genética, biológica e qUÍmica racionalmente utilizadas, buscando 

eficácia rüá.xima para um custo mínimo. 

Na atualidade, a supressão do DDT no programa de erra-. 
dicação do paludisoo, elevaria o custo atual calculado de 60 mi

lhÕes de dólares, para 184 milhÕes, se substitu:í.do pelo "1Iala

tior.", e, pm"a. 51C milhÕes, se fosze ele i to o "Propo:x:ur" ( 0!-.IS, 

1971). Com esse exemplo, podemos tirar as conclusões dos riscos 

e custos na alteração de uua programação na luta antivetorial. 
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6. CONCLUS0ES 

1. A fr~ta de publicações refe:rentes às populações do 

11 Co:::yle:co ~)LJiensn, na Região Neotro:pical, principalmente no que 

tar~0c aos estudos morfológicos e taxionômicos, não nos permite -

assegurar a p:resença de outros elementos além da ;pipj_ens e ~-

f~8 .. ns. 

2. A existência de formas hibridas em zonas onde coe-

xista~ ~ipiens e fatigans, conhecidas cooo var. pallens (Spiel-

m~~, 1967), seria natural, caso fosse registrada a sua presença. 

3. A fidelidade das informaçÕes sôbre a distribuição ~ 

do "Conplexo l?ipiens", sobretudo na Região Neotropical, carece 

totalmente de bases s6lidas, se considerarmos as datas em que f,2 

ram realizadas as revisÕes, constatando-se-uma repetição das in

formações da primeira v~blicação (1951), também muito pouco pre

cisas. Por outro lado, o intenso tráfego .aéreo, marítimo e ter-

restre, quer conercial, quer turístico, havido nestes Últimos -

anos, ao lado do crescimento desordenado das populações humana,s 

e, conseqüentenente, a urbanização, certamente, abriu perspecti-

vas para ocorrência de uma mudança radical no quadro atual.. 

4~ As populações existentes, a nosso ver, ainda pode-

rão sof!'er urna redução em seu núoero de classificações, se estu-

dos mais aprofundados forem realizados, procurando racionalmente 

estudar os fatores ecológicos e, principalmente, as circunstân-

cias climáticas e as condiçÕes que entram em jogo na forJlação 

dos constituintes genéticos dessas populações. 

5. A importâf1cia médica que mais pesa, sob esse aspec

to, para os com1)0nentes do "Com1üexo P.ipien_fi" na Região Neotrop1:, 

cal, é i:..1.clubi tavelri!Bnte a filariose bancroftiana. Entretanto, --
,.. 

nao se pode descuidar da periculosidade que representa, com 
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de~ondente unicawente de uma oportunl 

:.1u:.::'..;e 

6 .. C o::w prc·0lcLa za~:li td.rio, bl.la ação r;,olesta é sobeja-

~cnve ccr~:eci&a e senticia por todos, consumindo grandes somas --

dos poC.eres IY~blicos, na tentativa de controlar sua proliferação. 
/1, ., • A# , ,.;;- ...... .. t -
~ ~-oan~zaçao e o ~ayor prepon~eren e na expansao -

à.o :t·o:t;ir:a:'ls, aliada às peculiaridades do mosq:u.i to, as condiçÕes 

ideais para procriação. consti~indo sobretudo, um problema s6--

cio-ecor.Lômico. 

7. A sensibilidaüe desses vetores aos agentes etiol6-

giccs QUe trc.~smitetl, reside mais na capacidade destes agentes 

e~ resistirem às condiçÕes clitláticas para sua sobrevivência, --

que propriamente por parte dos culicídeos,que praticamente, 

ofereceo problerr~s de grandes proporções a esses agentes. 

-na o 

8. ~ evidente que ainda ·é remota a época em que se po-

derá prescindir dos u1seticidas, para o controle dos mosquitos. 

A genética populacional e os de~~is estudos bioquÍDicos e biol6-

gicos constituem, sem dúvida aJ.gun1a, conquistas promissrtras para 

o combate a esses vetores. 

Todavia, o saneamento do meio ou a higiene ambien--

tal é que conseb~irá debelar a ação danosa desses ele~entos, pois 

à ~edida em que se melhoram as condiçÕes de vida do homem, criam 

-se condiçÕes desfavoráveis para todos os demais vetores de doe~ 

ças. 
A poluição do ambiente, causada pela indústria e p~ 

la urba1ização desc~idada, característica: de qualquer região su~ 

desenvolvida ou em vias de ,desenvolvimento, propicia as condi-

çÕes ideais para incre~entar a proliferação das populações do --

"C cm.:_:;lexo Di niens". 
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'3. :i.1:·a atualià.ade, impoem-se os estudos ecológicos, biol6-

Giccs e genéticos, que ~~ito poderão auxiliar na luta antiveto-

~i~, ao lado dos inseticidas, até que se consigam melhores pa-

drÕes de vida, os quais, indubitavelmente, modificarão o ~anora

~ que ora se apresenta. 

lO• Finalizando, poderíamos dizer que, não obstante a 

abundante literatura existente, versando sobre os componentes do 

ncomplexo ;eipiens11
, há que se proceder a um estudo coordenado e 

prolc~ado sobre sua biologia, em diversos pontos geográficos, -

correlacionado com os derr.a.is fatores ecológicos, para que se ob

tenha um conhecimento coerente e completo desses mosquitos. 
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7. RESULIO 

1:-a nonoc;r2.fia apresentada, o autor procura ressaltar a 

Ü:.liO:r--l~8.úcia d.o 11 CODplexo Culex pi-oiensrt dentro da Região Neotrop,! 

cal, de se revendo-a, segu.nüo· L?...ne e Foratti.ni. 

ToBaridO 90r base os principais trabalhos encontrados na 

l~evis.S.o bibliOgl~á.fica efetu<:tda, conceitua O ncor.roleXO 'Oi\liens" CO 

GO espécie 90litÍ~ica, citando os seus componentes e o modo pelo 

qucu se separou, comentando a sua situação na região em estudo. 

Couo im9ortancia médica e sanitária na região, o autor 

ag:c·ese~1-t.a a filariose e o perigo potencial da disseminação dessa 

doe:l'lça e a.l8Ull'tas arbovi.roses, dependentes quase que exclusivamen

te de unm oportur1i.dade, tendo em vista o crescente aumento das P2 

pulações desse culicídeo. 

A sensibilidade dos mosquitos aos agentes etiológicos -

das üoenças mencionadas, o controle e as perspectivas que se apr~ 

senta1~, são abordados neste trabalho. 

O autor cita noventa e duas referencias bibliogTáficas, 

concluindo pola litexistencia de estudos taxionomicos e populacio

nais na Resião Neotropical, como também, os insucessos da luta an 

tivetorial, decorrentes da resistencia aos inseticidas e dificul

dades inerentes a tod;:;.s as regiÕes em vias de desenvolvimento. 

Assim, continuam os estudos ecol6gicos, sistemáticos e 

taxiono::nicoz, cD.rent.es àe coordenação e sobretudo, de pessoal su

ficiente e habilitado para esse mister. 
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7 .1 - sm:lY"""~Y 

In !.1is r;;.onosrapi'q the author tries to show the impo,r 

t;::~:--'ce cf ucu.lex niniens Complex" in a Neotropical Region, descri-

bein~ it as L~e and ~orattini had done it before. 

By reviewing the ma.:Lfl works about this matter, he fi 

n2..l.ly concluéied t:i:1.at the 11C·uleY.: uiniens CompleX11 is a polytipic 

s:pccies. He v.rrites aoout its elements, the way they divided and 

the situation in the geographic which is being studied. 

As medical a."l'ld. sa.rütary importance he presents til3 

po·cer:tial da:r..,c;e::c of the filariasis and some arbovirosis ,d.epending 

alraost exc1usi vely o f a."l'l opportu.Yli ty to be disserJ.inated. 

TD.is à.issemination n12..y be caused by circunstances, 

co!lsicl.eri..ng t:C.~.e gcO\vins nu.mber of these mosq_ui toes. 

The sensibili ty of these mosq_ui toes to -Ghe etiolo[)-y-

cal agents of à.iseases above ::entioned and their right control 

are G.iscu.ssed in. th2.t vmrk. 

Tb.e autlJ.Ol" cites ninety-two references from a vast 

oibliosra:r>hy, concluding by the inexistence of the taxionomics 

o~d ?ODul~tional studies in the Neotropical Regions, as well as 

- ; . 0J v.C~e failm:·e of the antivectoris~ battle vla.ich is much more dif 

ficul t becau:::e of their resistence to the L"'1secticides. It is a 

ilard ba-ttle vk ... en we work :in developing regions. 

So the ecolog-ycal, systema:tic a.nd taxion.onics stu-

C..ies ::::J.ouJ.o_ 20 c~1, l:n,rt t::--!.ey rec;_uire oreani~ation a:..'1d people who 
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