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m reconhecimento a um tra-
balho desenvolvido desde
1998 no território ianomami,
no Norte do Brasil, o Minis-
tério da Saúde conferiu a um

laboratório do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), unidade da Fiocruz, o título de
Referência Nacional em Simulídeos e
Oncocercose. A oncocercose, doença
parasitária comum na África, mas co-
nhecida no Brasil há apenas 40 anos,
forma uma área endêmica restrita ao
território ianomami – região que co-
meçou a ser visitada naquele ano pela
entomóloga Verônica Marchon Silva.
Na época a pesquisadora começava a
estudar os simulídeos, gênero de mos-
quitos transmissores da moléstia.
Verônica, em colaboração com outros
profissionais do IOC, padronizou para
as espécies de mosquitos que existem
na fauna brasileira as técnicas molecu-
lares que detectam, no vetor, o parasi-
ta causador da doença. Além disso, os
cientistas também avaliaram a eficácia
do tratamento realizado pela Fundação
Nacional da Saúde (Funasa) na área
endêmica, a partir de 1995.

A oncocercose é uma doença cau-
sada pelo parasito Onchocerca volvulus,
transmitido em forma larvar pela pi-
cada de simulídeos infectados. Apesar
de não ser letal, a oncocercose provo-
ca coceira intensa e gerodermia – per-
da de elasticidade que causa pregas na
pele, como em um envelhecimento pre-
coce. No Brasil a oncocercose, por ser
uma doença relativamente nova, não
apresenta a sua manifestação mais se-
vera: a perda de visão, que na África,
onde a doença foi verificada pela pri-
meira vez, no final do século 19, rende
a oncocercose o nome de “cegueira dos
rios”. A denominação popular se justi-
fica porque a doença é comum em áre-
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Laboratório da Fiocruz passa a ser padrão em oncocercose

as ribeirinhas, habitat das formas ima-
turas dos simulídeos, e porque as lar-
vas de O. volvulus podem se instalar nos
olhos, causando infecção que leva à
perda da visão.

No Brasil, a oncocercose foi
diagnosticada pela primeira vez em 1967
em uma menina que vivera na Serra do
Parima (RR), na fronteira com a
Venezuela, em território ianomami. Ali,
a doença forma uma área endêmica
habitada atualmente por quase 14 mil
índios. Em Minaçu (GO), a oncocerco-
se apresentou-se na forma de um pe-
queno foco onde 12 pacientes foram
positivos. Apesar de ser um dos 35 paí-
ses atingidos pela oncocercose, ainda não
havia no Brasil um protocolo padroni-
zado de testagem molecular que permi-
tisse identificar, nas espécies de vetores
que existem aqui, aqueles simulídeos que
estão infectados com o parasito causa-
dor da doença. “Os testes moleculares
para detectar a presença de O. volvulus
em simulídeos foram desenvolvidos em
meados da década de 80 para espécies
que existem em outros países. Para as
espécies que ocorrem no Brasil ainda
era preciso padronizar esta técnica, o que
fizemos agora”, afirma Verônica.

Para identificar se um mosquito
está infectado com O. volvulus, o teste
de PCR utiliza iniciadores moleculares
que, de forma simplificada, são
seqüências de nucleotídeos complemen-
tares a regiões do DNA do parasito
capazes de localizar regiões muito es-
pecíficas do DNA do mesmo, que não
seriam encontrados em outras espéci-
es e por isso assegurariam o acerto do
diagnóstico. O que Verônica fez, sob
orientações de Octávio Fernandes, do
IOC, e de Rory Post, do NHM (Reino
Unido), foi padronizar o teste molecu-
lar usado para diagnóstico em outros

países. No Brasil só estava disponível o
método parasitológico, que consiste na
constatação da presença das larvas do
parasito através da dissecação dos si-
mulídeos. Além de ser mais caro e de-
morado do que o método molecular,
já que exige a dissecação manual dos
borrachudos um a um, o teste parasi-
tológico pode dar margem a erros, uma
vez que as larvas de O.volvulus podem
ser confundidas com larvas semelhan-
tes de outros parasitos.

Além de padronizar no Brasil o
teste de PCR para detecção de O. vol-
vulus, a pesquisadora também avaliou
o impacto das ações de controle da
doença em território ianomami através
do estudo da evolução da taxa de
infectividade e infecção dos simulíde-
os em duas aldeias. “As aldeias de Bala-
waú e Toototobi foram selecionadas por
indicação da Funasa porque existiam
dados anteriores da incidência da do-
ença com os quais poderíamos compa-
rar com os dados recentes”, justifica
Verônica. “As duas aldeias são localiza-
das em floresta densa. Balawaú tem 321
indígenas e Toototobi, 377. Levanta-
mento de 1995, ano em que teve início
o tratamento da doença, verificou a pre-
valência da oncocercose em 75,8% da
população em Balawaú, caindo para
37%. Já em Toototobi, a oncocercose
atingia 56,2% da população em 1995.
Hoje, este número caiu para 20,9%”.
Como ela explica, a queda das taxas de
prevalência da doença indicam a eficá-
cia do tratamento da oncocercose, que
consiste na administração de duas do-
ses anuais de um medicamento a base
de ivermectina. Como não elimina o
parasito adulto, mas apenas afeta a sua
reprodução e elimina os parasitos em
estágio inicial, a ivermectina precisa ser
aplicada durante períodos de no míni-
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Médico da Funasa faz
exame clínico em ianomami
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mo dez anos para que possa recobrir o
tempo de vida do parasito.

O estudo também avaliou a pre-
valência de simulídeos infectados por
O. volvulus: a taxa de infecção dos mos-
quitos caiu de 8,6% para 0,2% em
Balawaú e de 4% para 0,1% em Too-
totobi tendo como referência dados de
1995. Observou, ainda, a flutuação da
densidade populacional das espécies de
simulídeos em Balawaú e Toototobi no
decorrer do ano para determinar quais
seriam as épocas preferenciais para o
tratamento da população. Além disso,
definiu qual o horário preferencial de
picada de cada espécie e estimou o nú-
mero mensal de picadas por simulídeo.
Apenas quatro das 14 espécies de si-
mulídeos existentes na região amazônica
foram verificadas como capazes de
transmitir oncocercose: S. oyapockense,
S. exiguum, S. guianense e S. incrustatum.

“Em Balawaú encontramos pre-
valência das espécies S. oyapockense en-
tre janeiro e março, enquanto o S.
guianense foi encontrado em maior quan-
tidade entre agosto e outubro”, apre-
senta a pesquisadora. “O horário pre-
ferencial de picada do S. oyapockense em
Balawaú é entre 15h e 18h, enquanto
o S. guianense tem atividade maior no
início da manhã e no final da tarde”.
Em Balawaú, a taxa mensal de picada
para S. oyapockense foi de 1.271 picadas
ao mês e de 898 para o S. guianense.
“Já em Toototobi, a espécie S. oyapo-
ckense é prevalente, tem grande atividade
de picada durante todo o dia e seu pico
populacional acontece em janeiro, fe-
vereiro e junho”, completa. A taxa
mensal de picada encontrada para S.
oyapockense em Toototobi foi de 2.065
picadas ao mês. “Os dados sobre os
hábitos dos vetores indicam que, em
Balawaú, existe potencial de transmis-
são da oncocercose durante todo o ano
devido à alternância na prevalência das
espécies, enquanto em Toototobi o pe-
ríodo de maior potencial para trans-
missão da doença ocorre em janeiro e
em junho, quando, portanto, seria o
momento mais indicado para  o trata-
mento”, sugere a pesquisadora.

os 17 milhões de casos de
oncocercose registrados no
mundo, 99% ocorrem na
África, de acordo com da-

dos da Organização Mundial de Saúde.
Como esta doença, verificada pela pri-
meira vez em Gana em 1875, chegou
ao Brasil? Por que existem casos de on-
cocercose em Goiás, a mais de dois mil
quilômetros de distância do foco origi-
nal, em território ianomami? O que ex-
plica que, no Brasil, a doença conside-
rada a segunda causa infecciosa de
cegueira no mundo não manifeste este
sintoma? Estas e outras perguntas são
esclarecidas por Marilza Herzog, pes-
quisadora do IOC e especialista na dis-
persão da oncocercose no Brasil.
Entomologista por formação, Marilza
estudou a princípio os vetores da mo-
léstia, mas ultrapassou os limites da bi-
ologia e hoje domina a doença de for-

A trajetória da
oncocercose no mundo

ma integral, nos seus aspectos médicos,
epidemiológicos, históricos e culturais.

O primeiro registro da oncocer-
cose ocorreu em 1875, quando pacien-
tes em Gana, na África, foram diagnos-
ticados com o que na época era
chamado de forma genérica como craw-
craw, nome dado a qualquer lesão crônica
na pele. Os estudos sistemáticos da on-
cocercose no país começaram em 1974
e verificaram a condição endêmica da
região amazônica. Em 1986 foi desco-
berto o primeiro caso da doença fora
do território ianomami: uma jovem da
cidade de Minaçu (GO), que nunca
havia estado na área endêmica.

Como a pesquisadora esclarece, a
teoria mais aceita para o surgimento da
doença no Brasil indica que a oncocer-
cose foi trazida por escravos africanos.
“Exames do DNA das espécies de O.
volvulus encontradas nos continentes afri-
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imulium lobatoi é o nome da
nova espécie de borrachudo
descoberta por pesquisadores
da Fiocruz em viagens ao
Mato Grosso e a Goiás. A

novidade contribui para o estudo da
fauna nacional de simulídeos, gênero
de dípteros popularmente conhecidos
como borrachudos e responsáveis pela
transmissão da Onchocerca volvulus, ver-
me causador da oncocercose. A desco-
berta da nova espécie é resultado de
estudos colaborativos entre os pesqui-
sadores da Fiocruz e do Museu de His-
tória Natural de Londres, que já per-
correram mais de seis mil quilômetros
realizando capturas de simulídeos para
mapear as espécies locais.

Esta nova espécie poderia ser um
bom vetor da oncocercose porque apre-
senta uma das características que favo-
receriam a transmissão de larvas do ver-
me causador da doença. “O cibário, que
é o órgão do borrachudo responsável
pela sucção, localizado entre a abertura
bucal e a faringe, é liso na espécie lobatoi,
ao contrário de outros simulídeos que
apresentam cerdas cortantes”, observa

Descoberta de nova espécie de simulídeo
contribui para estudos da oncocercose

cano e americano, realizados na década
de 1990, indicam que a hipótese mais
viável é a da importação da doença atra-
vés do tráfico de escravos”, observa
Marilza. “Apesar do isolamento dos ia-
nomami, houve penetração colonial es-
panhola na bacia do Alto Orinoco, prin-
cipalmente com vistas à extração de
ouro. A relação cordial dos índios com
os escravos africanos que trabalhavam
no garimpo é uma hipótese para expli-
car porque os ianomami, um grupo pra-
ticamente isolado, teria contraído a do-
ença. Acredita-se que alguns escravos
já estariam infectados antes de serem
retirados da África e que teriam funci-
onado como reservatório para transmis-
são da O. volvulus aos índios porque os
locais de garimpo, que são os leitos dos

rios, são criadouros das espécies de si-
mulídeos capazes de transmitir o ver-
me causador da oncocercose”.

Para a origem dos casos da doen-
ça no Centro-Oeste do país, a teoria
mais aceita é de que garimpeiros que
adquiriram a doença em território ia-
nomami durante invasões ilegais da área
indígena migraram para a região de
Goiás disseminando a doença. Isso só
foi possível porque lá existem mosqui-
tos do gênero dos simulídeos, capazes
de transmitir a oncocerco-
se. Recentemente, 12 pes-
soas estavam infectadas
por O.volvulus na região.
Como a pesquisadora ex-
plica, a formação de no-
vos focos da doença no

país é difícil. “Para que aconteça a dis-
persão da doença não basta que exista
uma só pessoa infectada e simulídeos.
Para o surgimento de um novo foco é
necessária a existência de um grupo de
pessoas infectadas, com carga parasitá-
ria significativa em conjunto com uma
população de vetores com boa capaci-
dade de transmissão. Caso contrário, não
existirão larvas circulantes no corpo do
doente suficientes para infectar o vetor
e assim transmitir a doença”.

o entomólogo do IOC
Antonio Paulino Luna
Dias, um dos pesquisa-
dores que descobriu o
S. lobatoi na cidade de
Minaçu (GO).

Conforme com-
provado, através de téc-
nicas de microscopia
eletrônica, os simulíde-
os que possuem cibário
com dentes, em geral,
são maus transmissores
do verme causador da
oncocercose porque es-
tas estruturas costu-
mam dilacerar as larvas.
“Tendo em vista que o
S. lobatoi não possui es-
tes dentes, ele potenci-
almente seria um bom transmissor da
oncocercose, mas entre os exemplares
que nós coletamos nenhum estava in-
fectado”, conclui Dias.

Uma curiosidade: o nome mais
óbvio do S. lobatoi seria S. tangaraensis,
já que o primeiro exemplar da espécie
foi capturado em Tangará da Serra (MT).
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Simulium oyapockense: um dos vetores
da oncocercose na região amazônica

V
er

ôn
ic

a 
M

ar
ch

on

O nome foi dado em homenagem ao
pesquisador Wladimir Lobato Paraense,
conhecido como um dos maiores espe-
cialistas em caramujos do mundo. Em
1976, quando era vice-presidente da Fi-
ocruz, Lobato estimulou e proporcionou
as condições para que o laboratório de
simulídeos do IOC fosse criado.




