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OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi analisar a preferência alimentar de
mosquitos Culex quinquefasciatus provenientes de áreas da Região
Metropolitana do Recife (RMR) com alta densidade populacional
humana.

Mosquitos da espécie Culex quinquefasciatus, popularmente
conhecidos como “pernilongo” ou “muriçoca”, são implicados na
transmissão de patógenos, como Wuchereria bancrofti - verme
causador da filariose linfática, e arbovírus, como o vírus do Nilo
Ocidental¹ e Encefalite de Saint Louis (SLEV)². Além desses vírus,
recentemente, o vírus Zika se mostrou capaz de replicar e ser
transmitido, em condições de laboratório, pelo Culex
quinquefasciatus3,4. No Brasil e no México, também foi identificada a
circulação do vírus Zika (ZIKV) em populações de campo dessa
espécie4,5. Nos últimos anos, o Brasil foi cenário de uma tríplice
epidemia (dengue, zika e chikungunya), com Pernambuco (PE) como
um dos principais estados atingidos por essas arboviroses, sendo de
fundamental importância realizar a identificação da fonte alimentar
desses mosquitos vetores para uma melhor compreensão da dinâmica
hospedeiro-vetor.

INTRODUÇÃO
Uma média de 38 mosquitos foram processados por localidade, resultando em um
total de 229 amostras. Destas, 127 (55,5%) amostras foram positivas para sangue de
mamífero humano, 7 (3%) de sangue de mamífero não humano, 16 (7%) de ambas as
fontes e 79 (34,5%) representaram sangue proveniente de uma fonte diferente de
mamíferos. As amostras de mamíferos não humanos foram submetidas a
sequenciamento capilar. Destas, 6 (85,7%) amostras correspondem a sangue de cão e
1 (14,3%) amostra corresponde a sangue de cavalo.

RESULTADOS
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Tabela 1: Descrição da quantidade de amostras positivas e negativas
por cada município do estado de Pernambuco, relacionado com a coleta
de mosquitos.

Figura 1: M: Marcador de peso molecular (1 Kb Plus); 1: Controle
negativo, 2: Controle positivo para sangue de mamífero humano, com
175pb; 3: Mamífero humano, com 175pb, 4: Mamíferos humano e não
humano, com 175pb e 368pb respectivamente; 5: Mamífero não
humano, com 368pb7.

Coleta de mosquitos por:
- Aspirador costal

Separação por:
- Gênero
- Localidade
- Sexo
- Estado alimentar

Dissecação dos abdômens
de fêmeas alimentadas 

- Extração de DNA
- Nested RT-PCR
- Eletroforese
- Sequenciamento

As amostras foram coletadas através de aspirador costal em
residências localizadas em seis municípios da RMR: Recife, Olinda,
Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata e
Paulista, e transportadas ainda vivas para o laboratório, onde foram
separadas por gênero, localidade, sexo e estado alimentar. Os
abdômens das fêmeas alimentadas de Culex quinquefasciatus foram
dissecados para posterior extração de DNA e reações de Nested PCR
para amplificação do gene Citocromo Oxidase I (COI)6,7. Após
identificação por eletroforese, os produtos de PCR foram submetidos
a sequenciamento, com o objetivo de confirmar os resultados obtidos
e determinar as espécies identificadas.

Apesar de estudos realizados em outros países indicarem que mosquitos Culex
quinquefasciatus se alimentam, preferencialmente, de aves8, os resultados aqui
obtidos demonstraram que mosquitos dessa espécie, provenientes de residências da
RMR, são antropofílicos, colaborando com estudos produzidos em outras regiões do
Brasil9. Esses achados revelam a importância desta espécie num possível ciclo
envolvendo um patógeno e seres humanos, além de possibilitar o desenvolvimento de

estratégias de prevenção contra essas doenças.
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