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o início de 2017 até 24
de fevereiro, o Brasil
registrou 326 casos con-
firmados de febre ama-
rela, com 109 óbitos.

Até o momento, os dados indicam que
as notificações estão associadas ao ci-
clo silvestre da doença, afetando pes-
soas que contraíram o vírus em áreas
de mata ou em suas proximidades.
Segundo o Ministério da Saúde, os ca-
sos de infecção urbanos não ocorrem
no país desde 1942. Uma das diferen-
ças centrais entre as duas formas de
aquisição da infecção está nos mosqui-
tos que transmitem o vírus da febre
amarela em cada ambiente, como ex-
plicam pesquisadoras do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz). Enquanto nas
florestas insetos dos gêneros Haema-

D
gogus e Sabethes disseminam o agra-
vo, nas cidades, o Aedes aegypti, vetor
da dengue, zika e chikungunya, tem
potencial de transmissão.

”Os mosquitos Haemagogus e Sa-
bethes vivem na copa das árvores. Por
isso, o alvo preferencial das suas pica-
das são os macacos, que compartilham
o mesmo habitat”, relata Dinair Cou-
to, pesquisadora do Laboratório de
Mosquitos Transmissores de Hemato-
zoários. Assim, no ciclo silvestre da fe-
bre amarela, a circulação do vírus é
mantida pela interação entre os veto-
res e os primatas, que são os principais
hospedeiros e amplificadores do vírus:
é a partir da picada em primatas infec-
tados que mais mosquitos podem con-
trair o vírus. Os símios da América do
Sul são muito sensíveis ao vírus da fe-
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bre amarela. Eles adoecem de forma
semelhante aos seres humanos e fre-
quentemente morrem. O óbito de ma-
cacos em determinada área é um dos
principais indícios de circulação do ví-
rus na floresta. “Nesse ciclo, a infec-
ção humana ocorre de forma acidental.
Ao entrar ou se aproximar de uma área
de mata onde há epizootia [mortalida-
de de macacos], as pessoas não vaci-
nadas podem contrair a infecção
através de picadas de mosquitos Hae-
magogus ou Sabethes infectados, que
eventualmente descem da copa das
árvores para perto do solo. Sem imuni-
dade à doença, elas serão infectadas”,
completa Maria Goreti Freitas, pesqui-
sadora do mesmo laboratório.

Diferentes espécies de mosquitos
dos gêneros Haemagogus e Sabethes
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podem transmitir a febre amarela em
ambientes silvestres. No Brasil, as mais
frequentes são Haemagogus janthi-
nomys e Haemagogus leucocelaenus,
insetos considerados vetores primários
da forma silvestre da doença, uma vez
que suas características genéticas, bi-
ológicas e comportamentais são favo-
ráveis para a transmissão, tornando-os
capazes de desencadear e manter a
circulação do vírus. Entre as espécies
do gênero Sabethes, as mais comuns
são Sabethes chloropterus e Sabethes
albiprivus, mosquitos considerados ve-
tores secundários do vírus, pois não são
capazes de sustentar a circulação viral
isoladamente, mas podem contribuir
para a sua manutenção. Os dois gêne-
ros de insetos podem ser encontrados
em florestas de norte a sul do país.

Hábitos e
aparência

Visualmente, Haemagogus e Sabe-
thes são mosquitos bem diferentes. No
entanto, seus hábitos apresentam se-
melhanças. No primeiro grupo, os Hg.
leucocelaenus apresentam o tórax co-
berto de escamas escuras com uma
faixa prateada longitudinal na parte
superior, enquanto os Hg. janthinomys
têm o tórax coberto de escamas de
tonalidade escura, que varia de verde-
escuro a azul. “A olho nu, os Haema-
gogus se parecem com os Aedes, sendo
que os Hg. leucocelaenus se asseme-
lham especialmente aos Aedes albo-
pictus por terem a mesma listra
longitudinal no tórax. A principal dife-

rença é que eles não apresentam lis-
tras brancas nas pernas”, destaca Di-
nair. Por outro lado, os Sabethes
chamam atenção pelo colorido meta-
lizado, com tons de violeta, roxo, azul
e verde.

Os Haemagogus e Sabethes são es-
tritamente silvestres, sendo que os Sa-
bethes são ainda mais seletivos na sua
dispersão. Os vetores se concentram
nos locais de vegetação preservada e
os Haemagogus podem ser encontra-
dos ainda na periferia das florestas, nas
chamadas franjas da mata, onde os
Sabethes geralmente não se aventu-
ram. Hg. leucocelaenus pode voar al-
guns quilômetros por descampados,
para atingir porções de mata isoladas
da ação do homem. Para se reprodu-
zir, esses insetos colocam seus ovos
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Cnos ocos das árvores e em bambus,

no acúmulo de água formado nos inter-
nódios (as conexões entre trechos do cau-
le). Assim como os Aedes, os Haemagogus
não depositam seus ovos diretamente na
superfície aquática, mas sim na parede
interna do criadouro próximo à lâmina
d’água. Quando os ovos são submersos,
as larvas eclodem e passam a se desen-
volver, se alimentado da matéria orgâni-
ca presente na água, até se tornarem
pupas. Cerca de sete a dez dias após a
eclosão dos ovos, os Haemagogus che-
gam à fase de mosquitos adultos. Já os
Sabethes lançam seus ovos diretamente
sobre a superfície da água e chegam à
fase adulta quase um mês depois.

Insetos Haemagogus e Sabethes têm
um tempo de vida considerado longo para
mosquitos, o que pode favorecer a propa-
gação dos vírus. Observações em labora-
tório indicam que o tempo de sobrevivência
de ambos ultrapassa meses após os inse-
tos atingirem a idade adulta. “Esse fator é

importante porque, uma vez infectado, o
mosquito permanece portador e capaz de
transmitir o vírus da febre amarela durante
toda a vida”, diz Dinair.

Comparações
com o Aedes

Insetos Haemagogus e A. aegypti
compartilham uma vantagem reprodu-
tiva: seus ovos podem permanecer viá-
veis no ambiente por períodos de seca,
até que a chuva abasteça novamente
os criadouros com água, contribuindo
para o nascimento das larvas. A resis-
tência à dessecação é menor para os
Haemagogus (cerca de quatro meses)
do que para os A. aegypti – pode che-
gar a um ano. Ainda assim, segundo as
pesquisadoras, o período é longo o sufi-
ciente para favorecer a continuidade das
espécies em locais com variação na fre-
quência de chuvas. Em contrapartida,

os ovos de Sabethes precisam entrar em
contato com a água logo após a postu-
ra ou perdem a viabilidade.

Ainda no aspecto reprodutivo, os
Hg. leucocelaenus têm uma particulari-
dade: apenas partes dos seus ovos eclo-
de após a primeira submersão em água,
enquanto o restante permanece laten-
te, pronto para eclodir em submersões
subsequentes. Esse mecanismo faz com
que um único lote de ovos dê origem a
diversos grupos de mosquitos no decor-
rer do tempo, favorecendo a sobrevi-
vência da espécie no ambiente por um
longo período. Ao mesmo tempo, con-
tribui para a manutenção da circulação
do vírus da febre amarela, uma vez que
as fêmeas infectadas transmitem o ví-
rus para a prole, em um processo cha-
mado de transmissão transovariana.

A capacidade de percorrer longas
distâncias também é um diferencial dos
Hg. leucocelaenus. Esses insetos podem
alcançar um raio de dispersão de até 6

Segundo Dinair, algumas características da biologia dos mosquitos
Haemagogus, como o tempo de vida longo, podem favorecer a
transmissão da febre amarela silvestre
Fotos: Josué Damacena
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km, distanciando-se bastante dos seus
criadouros. Para comparação, os A.
aegypti costumam passar toda a vida
adulta perto dos locais onde nasceram.
Pesquisas apontam que em ambientes
com alta densidade, com casas muito
próximas, esses mosquitos voam usual-
mente num raio de 40 a 50 metros. Já
em regiões sem barreiras, como mon-
tanhas, praias ou grandes avenidas, eles
atingem até 800 metros.

Haemagogus e Sabethes são mos-
quitos diurnos, assim como os A. ae-
gypti. No entanto, enquanto a espécie
urbana prefere picar no começo da
manhã e no final da tarde, os vetores
silvestres apresentam maior atividade
do meio-dia até o pôr do sol, com al-
guns estudos indicando dois picos: das
12h às 14h e das 16h às 17h. “É inte-
ressante observar que esses horários co-
incidem, muitas vezes, com a atividade
humana na mata, tanto para trabalho,
quanto para lazer”, comenta Goreti.

Sazonalidade
A presença do vetor não é o único

fator necessário para a ocorrência de
casos de febre amarela. Para que a do-
ença seja disseminada é preciso haver
também vírus em circulação e indivídu-
os suscetíveis, que possam ser infecta-
dos. Considerando esse tripé, os registros
de febre amarela em áreas silvestres
costumam ter um caráter sazonal, com
ocorrência de surtos maiores em inter-
valos de cinco a dez anos. Geralmente,
os casos acontecem entre dezembro e
maio, meses chuvosos em grande parte
do Brasil, o que favorece a proliferação
dos vetores. Além disso, embora haja
registros da doença anualmente, epizo-
otias de maior escala são observadas em
intervalos de cinco a dez anos. Isso ocor-
re porque, após um surto, grande parte
dos primatas infectados morre e aqueles
que sobrevivem adquirem imunidade para
o resto da vida. Com isso, a circulação
da doença se torna limitada pela ausên-
cia de indivíduos suscetíveis e só volta a
crescer conforme o número de macacos
jovens, que não tiveram contato com o
agravo, aumenta.

Importância
da prevenção

”Quando ocorre uma grande epizoo-
tia, o risco de ocorrerem casos humanos
aumenta, pois a circulação do vírus se tor-
na mais intensa. Porém, é importante
destacar que, diferentemente dos animais,
as pessoas possuem um meio eficaz de
se prevenir: a vacina”, enfatiza Dinair.
Considerando a área de circulação do ví-
rus, a vacinação de rotina é recomenda-
da em 19 estados. Além disso, por causa
do aumento no número de casos registra-
dos no Sudeste desde o início do ano, há
indicação temporária de imunização para
o oeste do Espírito Santo, noroeste do Rio
de Janeiro e oeste da Bahia. A lista de
municípios com recomendação de vacina
pode ser conferida no site do Ministério
da Saúde. Pessoas que vão viajar para es-
tas localidades também devem se vaci-
nar com, pelo menos, dez dias de
antecedência.

De acordo com Goreti, além
de seguir as recomendações
para imunização, é importan-
te intensificar o combate ao
A. aegypti nas cidades, para
prevenir um possível retorno
da forma urbana da febre
amarela. “Teoricamente, a
transmissão do agravo no
ambiente urbano pode vir a
ocorrer se uma pessoa doen-
te for picada por um A. aegypti.
Portanto, combater o mosquito é
fundamental para reduzir o ris-
co da reintrodução, assim
como para enfrentar a
dengue, a zika e a chi-
kungunya”, diz a pes-
quisadora, lembrando
que eliminar os criadouros é uma das
principais formas de atacar o vetor. “Di-
ferentemente das espécies silvestres,
que colocam seus ovos nos ocos das ár-
vores, o A. aegypti prefere os criadou-
ros artificiais, comuns no ambiente
urbano. Por isso, é preciso vedar as cai-
xas d’águas, colocar tela nos ralos e guar-
dar adequadamente os objetos que
podem acumular água”, orienta ela.

Os mosquitos
Haemagogus, como o
Hg. leucocelaenus, são
vetores primários da
febre amarela silvestre
Fotos: Josué Damacena


