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Insetos da família Culicidae têm sido amplamente estudados

desde o último século devido ao hábito hematófago que torna

algumas espécies vetores de diferentes doenças. Os Anofelinos

pertencem a um dos gêneros de importância médica mais

monitorados pela vigilância epidemiológica por seu papel na

transmissão da malária, doença infecciosa que leva a óbito

quase meio milhão de pessoas a cada ano. Sergipe é o menor

estado da federação em dimensões territoriais, contudo reuni

diferentes biomas como a Caatinga, Mata Atlântica e ainda é

permeado por ecótonos Esses ecossistemas supõem uma

ampla diversidade de mosquitos, mas ainda pouco inventariada.

Em um levantamento inicial da fauna de mosquitos de mata

atlântica em Sergipe, foi registrada pela primeira vez a

espécie Anopheles (Nyssorhynchus) rangeli Gabaldon, Cova-

Garcia & Lopez, 1940.

INTRODUÇÃO

Essa informação contribui no conhecimento sobre a diversidade de anofelinos

do estado e auxilia a vigilância epidemiológica no acompanhamento da

dinâmica de distribuição atual das espécies de interesse médico, bem como

para subsidiar planos de contingência para doenças emergentes e

reemergentes.

CONCLUSÃO

RESULTADOS
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ANOFELINOS EM SERGIPE, COM NOVO REGISTRO PARA A ESPÉCIE ANOPHELES (NYS.) RANGELI

METODOLOGIA

A espécie foi encontrada em um corpo de água localizado

numa mancha de mata atlântica no Refúgio de Vida

Silvestre Mata do Junco (RVSMJ), uma reserva estadual

localizada na cidade de Capela-SE (Figura 1). A captura foi

realizada com emprego da concha entomológica, que

coletou larvas no perímetro da zona de captação de

abastecimento do córrego “Lagartixo”. A temperatura da

água era de 24°C e Ph de 5.5. O espécime coletado estava

no estágio pupal, sendo posteriormente encaminhado ao

laboratório de Entomologia e Parasitologia da Universidade

Federal de Sergipe para em condições controladas

aguardar sua emergência em adulto para a sua devida

identificação. Sendo confirmada por meio de chave

taxonômica.
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A espécie An. (Nys.) rangeli (Figura 2) já foi encontrada infectada

por Plasmódium vivax e incriminada como potencial vetor em países da America

do Sul. Porém, o seu comportamento é de uma espécie peridomiciliar e zoofilica,

com preferência por animais de grande porte. Essa espécie se soma a outros

registros desse gênero feitos nos últimos anos para o estado, com as

espécies: An. (Nys.) aquasalis, An. (Nys.) darling, An. (Nys.) oswaldoi, An. (Nys.)

noroestensis, An.(Nys.) oryzalimnetes l.s., An. (Nys.) argyritarsis l.s, An.(Nys.)

sawyeri, An. (Nys.) triannulatus l.s. e mais recentemente An. (Stethomyia)

kompi.

Figura 1: Mapa da localização do Refugio Natural

da Vida Silvestre Mata do Junco em Capela

Sergipe, Brasil

Figura 2: Espécie Anopheles (Nyssorhynchus) rangeli coletada


