
As taxas de infecção nos mosquitos foram 68.1%, 83.3% e 94.8% para as 3 replicatas, 
com média (x) de oocistos de 28.3, 4.5 e 27,8 respectivamente. As fêmeas infectadas 
viveram em média 35 dias e as do grupo controle 35,3 dias, demonstrando um pico de 
mortalidade entre o dia 5 e 10. Não houve diferença significativa entre os grupos AI e 
BF nas 3 replicatas (Kaplan-Meier 1: p=0.593, 2: p=0.097 e 3: p=0.035), (figura 4). Hurd 
et al. (2005) realizaram experimentos com An. gambiea infectados com P. yoelli que 
também não demonstraram alterações  na sua longevidade.  

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Curva de sobrevivência de Anopheles aquasalis infectados com Plasmodium vivax (AI = grupo 
infectado, BF = grupo controle, A = primeira replicata, B= segunda replicata, C= terceira replicata).  

 

Com relação a fecundidade, o grupo AI produziu 4.478 ovos (x=77.2) e BF 6.211 ovos 
(x=69.7), não havendo diferença estatisticamente significativa (Mann-Whitney p=0.077), 
(figura 5). Um trabalho realizado por Yaro et al. (2012) com An. gambieae  e An. 
Arabiensis infectados com P. falciparum também não demonstraram alteração na 
fecundidade desses vetores. 

No grupo AI não houve diferença estatística entre os ovos postos e retidos (p=0.674) e 
no grupo BF também não houve diferença estatística entre os ovos postos e retidos 
(p=0.699). A quantidade de ovos postos pelo grupo AI e BF não foi estatisticamente 
diferente (p=0.473) e com relação aos ovos retidos dos grupos AI e BF também não 
houve diferença (p=0.580) (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. A: Comparação da média de ovos produzidos entre os grupos AI e BF (grupo AI representado 
em vermelho e grupo BF em azul), B:Comparação e médias de ovos postos e retidos dos grupos AI e 
BF (NS = não significante, p >0,05). 
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MATERIAL E MÉTODOS 
Coleta de sangue e aspectos éticos 

Foi coletado 3 ml de sangue em tubo vacutainer heparinizado de 
pacientes com malária, diagnosticados pelo método de gota espessa 
que aceitaram participar do projeto e assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (figura 1). Os critérios de 
inclusão foram pacientes adultos (idade > 18 anos), com parasitemia 
maior ou igual a duas cruzes com no mínimo 4% de gametócitos. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. A: Coleta de sangue do paciente infectado com malária na FMT; B: 
Sistema de alimentação experimental. 

 

Alimentação experimental 

Foram usadas fêmeas adultas da colônia de An. Aquasalis com idade de 
3-5 dias que foram privadas de açúcar durante 24 horas antes da 
alimentação experimental (figura 1).  

As fêmeas completamente ingurgitadas foram separadas em dois 
grupos, um grupo foi alimentado com o sangue do paciente infectado 
com P. vivax (After infection – AI) e o outro foi alimentado com sangue 
não infectado (Blood fed - BF). Os mosquitos foram separados em 
gaiolas e mantidos à 27º C, 70-80% de umidade relativa e alimentadas 
com solução açucarada 10% ad libitum. 

 

Efeito da infecção com P. vivax na fecundidade de An. aquasalis 

Após 4 dias da alimentação experimental, 30 mosquitos de cada 
tratamento AI e BF, foram colocados em potes de ovipostura 
individual. No sexto dia após a alimentação experimental foi realizada 
a contagem dos ovos postos, ovos retidos, oocistos e cálculo da taxa 
de infecção (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A: Potes de oviposturas individuais; B: Contagem de ovos postos; C: 
Ovário de An. aquasalis contendo ovos retidos (aumento de 10x); D: Intestino 
médio de An. aquasalis com oocistos de P. vivax (aumento de 20x). 

A malária continua sendo um grave problema de saúde pública no 
mundo. O Plasmodium vivax é responsável por aproximadamente 90% 
dos casos registrados no Brasil. Anopheles aquasalis é uma das espécies 
vetoras na região Amazônica, e é facilmente colonizável em condições 
de laboratório, facilitando estudos sobre a interação parasito – 
hospedeiro. A infecção pelo Plasmodium induz mudanças no 
comportamento e fisiologia do vetor, podendo afetar a longevidade, 
fecundidade (fitness ou valor adaptativo) e, em consequência, a 
capacidade vetorial. Este trabalho tem como objetivo estudar o efeito 
da infecção por P. vivax na longevidade e fecundidade de An. Aquasalis.   

INTRODUÇÃO 

Nossos dados indicam que a infecção por Plasmodium vivax não influencia a 
longevidade e fecundidade de Anopheles aquasalis. 

CONCLUSÃO 

Efeito da infecção na longevidade 

Para esse experimento foram utilizadas 100 fêmeas de cada tratamento, AI e BF. 
Diariamente foi feita a contagem e retirada dos mosquitos mortos para armazenagem 
em álcool 100% à 4 °C (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A: Retirada e contagem de mortos; B: Armazenagem em álcool P.A dos mosquitos mortos do 
grupo AI em microtubos de 1,5 ml.   
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