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Insetos transmissores
de doenças
Antigos e novos desafios
Breve histórico da correlação de
transmissão de doenças por insetos:
Algumas enfermidades eram, até cerca de 150 anos atrás, consideradas
transmitidas pelo ar ou pela água. Assim a malária, doença causada pelo
protozoário conhecido como Plasmodium, tem esse nome extraído da
língua italiana “mal aria”, ou seja, “ar
ruim”, no pressuposto que o ar de regiões pantanosas era o responsável
pela transmissão da doença.
De forma assemelhada, Buenos Aires, na Argentina, foi fundada duas
vezes, porque, na primeira, a cidade
foi abandonada pelo fato de ter sido
assolada por intensa epidemia de
malária. Em sua segunda fundação,
recebeu o atual nome, que tem o
significado de ar bom ou “bons ares”,
diferentemente daquele da primeira
fundação.
A correlação entre doenças com insetos transmissores é relativamente
recente. Atribui-se a Carlos Finlay,
médico cubano, que em 1884 defendeu a hipótese com base em estudos de que a transmissão da febre
amarela aos seres humanos era feita
por mosquitos. Esses estudos foram
comprovados em 1900, pela equipe
do Major Professor Walter Reed. Em
1906, representando a equipe do
Prof. Reed, os Drs. Carroll e Agramaonte receberam o Prêmio Nobel de
Medicina pelos trabalhos realizados
de comprovação da transmissão da
febre amarela pelo Aedes aegypti.
Quase concomitantemente, a comprovação da transmissão da malária
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pelo mosquito Anopheles, possibilitou conhecer o ciclo completo desta
enfermidade, que ainda representa
um dos maiores desafios da humanidade.
Anopheles – comumente chamado
mosquito-prego no Brasil, e anofeles,
melga ou simplesmente mosquito em
Portugal – é um gênero de mosquito com ampla distribuição mundial,
presente nas regiões tropicais e subtropicais, incluindo Portugal, Brasil,
China, Índia e a África. É o agente
transmissor da malária e, em alguns
casos, da filariose. Os mosquitos
fêmea deste gênero são, para
os humanos, os animais mais
mortais do mundo, causando
anualmente a morte de mais
de 1 milhão de pessoas.
Os anofelinos são hematófagos, e várias espécies
do gênero são vetores do
plamódio, o protozoário
causador da malária. Entre essas, destacam-se
Anopheles maculipennis
(Europa), A. culicifacies
(Índia), A. minimus (de
Assam até a China e Filipinas), A. gambiae e A.
funestus na África; no neotrópico, A. albimanus (México), A. nuñeztovari (Venezuela e Colômbia), A. darlingi e A. aquasalis (Brasil).
Outras espécies importantes
na transmissão da malária no
Brasil são A. bellator e A. cruzii,
os equivalentes ecológicos das
duas últimas, no Sul do País – região ainda livre da doença.

Qualquer mecanismo
que interrompa o ciclo
de transmissão,
seja impedindo
o acesso quanto à
evasão de insetos
de ambientes
domiciliares, promoverá
uma redução
do índice de seres
humanos infectados.

Os insetos – importância e ameaças aos seres humanos
O número de insetos existentes em nosso globo é tão grande,
para não dizer inestimável,
a
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grande maioria desses é inofensiva
aos seres humanos. Muitos são extremamente úteis no processo da polinização, servindo como promotores da
produção de alimentos. Muitos outros
são importantes para o equilíbrio ecológico.
A preocupação com os insetos considerados inofensivos ou potencialmente
inofensivos ao ser humano é parte
integrante das atividades de cientistas
de várias áreas de especialização,
sempre no contexto da preservação
da natureza para o bem-estar humano.
A preocupação com os insetos dípteros considerados perigosos aos seres
humanos é uma tarefa atribuída a
várias categorias de cientistas, com vistas
a identificar
os riscos

à saúde decorrentes de alergia, intoxicação provocada por substâncias
químicas, parasitas ou vírus inoculados nos seres humanos por meio de
suas picadas.
Os insetos mais perigosos aos seres humanos
De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde, os mosquitos
são os mais perigosos de todos os
insetos vetores, pois são os transmissores da malária, da dengue e da
febre amarela. Essas doenças, combinadas, matam todo ano milhões de
pessoas e fazem adoecer outras centenas de milhões. Pelo menos 40%
da população mundial correm risco
de contrair a malária, e cerca de 40%
de contraírem a dengue.
Em muitos lugares, a pessoa pode
contrair ambas as doenças.
No contexto médico-sanitário, constam muitas publicações com classificação dos mais perigosos insetos
aos seres humanos, sendo os
mosquitos do gênero Anopheles (diferentes espécies)
transmissores da malária,
responsáveis pelo maior
índice de mortes no âmbito global.
O Aedes aegypti, vetor transmissor da
dengue, da febre
amarela, da chicungunya, foi introduzido no continente
americano durante
a colonização.
Tem sido considerado também
o transmissor do
vírus zika, ao qual
se atribui a microencefalia em vários
estados do Nordeste brasileiro.
Sem ter a preocupação de hierarquizar
os mais perigosos insetos aos seres humanos, podem ser citados
os triatomídeos (barbeiros) e os culicídeos (perni-

longo). Os triatomídeos são responsáveis pela transmissão do mal de
Chagas, doença grave provocada
pelo protozoário Trypanosoma cruzi.
Os culicídeos pela filariose.
Curiosamente, em certas zonas urbanas tem sido constatado um aumento
desproporcional do desenvolvimento
de mosquitos do gênero Culex, popularmente conhecidos como pernilongo, que promovem intensas reações
alérgicas nos locais de suas picadas,
e a espécie Culex quinquefasciatus
é responsável pela transmissão da
filariose.
A relação de doenças incapacitantes
transmitidas por vetores, que hoje
afligem milhões de pessoas de todas as idades ao redor do mundo,
desfigurava a vítima e, muitas vezes,
causam a morte, são transmitidas por
insetos, tais como:
- A mosca-tsé-tsé, que transmite o
protozoário Trypanosomae gambiae,
causador da doença do sono que aflige centenas de milhares de pessoas,
obrigando comunidades inteiras a
abandonar seus campos férteis;
- A mosca negra, transmissora da
microfilária Onchocerca volvulus, parasita que provoca a Cegueira do
Rio, privou da visão cerca de 400
mil africanos e muitos índios brasileiros da tribo ianomâmi; a microfilária
produz ainda a elefantíase, hoje bem
controlada.
- O mosquito-pólvora, que pode abrigar o protozoário causador da leishmaniose.
A pulga comum pode transmitir a solitária, a encefalite, a tularemia e até
mesmo a peste, geralmente, associada à Peste Negra – que em apenas
seis anos dizimou um terço ou mais
da população da Europa na Idade
Média.
Apesar de representar elevado risco
às pessoas e de ser perigosa, já se
consegue impedir a transmissão da
febre amarela mediante vacina específica.
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Os meios e recursos de combate
aos insetos perigosos
Várias são as atividades de pesquisadores no desenvolvimento de medicamentos, vacinas, fabricação de
produtos químicos e biológicos para
saneamento ambiental, destinados
ao combate a insetos perigosos aos
seres humanos, animais e vegetais.
Muitos estudos e pesquisas são realizados no Brasil.
Erradicar insetos parece uma missão
impossível, restando apenas medidas com alcance limitado pelo uso
de inseticidas, com substâncias químicas ou biológicas para reduzir a
reprodução, barreiras pelo uso de repelentes, ou com telas e equipamentos para impedir que se aproximem
dos seres humanos. Há pesquisas
de campo que empregam mosquitos
transgênicos – esses, geneticamente
modificados, ficam privados da transmissão de agentes patogênicos e são
espalhados visando à substituição
dos vetores clássicos.
De um modo geral, os métodos
utilizados no combate aos insetos
transmissores de doenças são eficientes. Os inseticidas e larvicidas
são efetivos em ambientes ou locais
delimitados, ou seja, nos ambientes
peridomiciliares. Os repelentes são
de curta duração, utilizados tanto em
ambientes abertos e silvestres quanto peri ou intradomiciliares.
As telas, os equipamentos elétricos
que fulminam por eletricidade e as
armadilhas de captura são utilizados
em locais restritos, particularmente
nos ambientes fechados, ou seja, no
interior dos domicílios. Os sistemas
de armadilhas, nos ambientes fechados, representam o maior potencial
de interrupção da transmissão de
doenças por meio de insetos que
adentram os ambientes domésticos.
Os métodos biológicos que utilizam
tecnologia de transgenia – por exemplo, o controle da população de Aedes aegypti com larvicida à base
de Bacillus thuringiensis sorovar israelensis –, constituem a forma mais
evoluída de impedir a proliferação de
insetos, enquanto que vacinas representam as formas epidemiológicas
mais efetivas de proteção da popu-
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lação. Larvicidas bacterianos à base
de Lysinibacillus sphaericus são empregados para o controle de larvas
de Culex quinquifasciatus, vetor da
filariose e outros do gênero, vetores
de encefalites viróticas.
Embora todos os métodos e procedimentos sejam eficazes, é imprescindível tirar proveito dos mecanismos
mais racionais no sentido de impedir
a disseminação dessas enfermidades.
Por isso, torna-se cada vez mais necessário combinar os conhecimentos
e tecnologias existentes para se combater os insetos perigosos, adotando-se produtos, aparelhos e tecnologias
de forma sinérgica e concomitantes,
para reduzir a disseminação das moléstias atualmente constatadas.
Na grande maioria dos casos, a
transmissão ocorre em aposentos domiciliares, quando as pessoas estão
imóveis durante o sono. Por isso, a
utilização de procedimentos e equipamentos de uso doméstico, que
utilizam mecanismos diferenciados
conseguem atrair insetos, retendo-os
em armadilhas, para proteger crianças e adultos. Alguns equipamentos
atraem os insetos pelo uso de uma
lâmpada, os quais são sutilmente aspirados para um receptáculo fechado, em que morrem por desidratação
sem uso de qualquer composto químico ou biológico. Outros fulminam

os insetos pelo contato com resistências elétricas.
Medidas específicas têm de ser adotadas a fim de impedir o acesso dos
insetos portadores de vírus para inocular as pessoas sadias, bem como
impedir que insetos não contaminados entrem em domicílios para se
infectarem com pessoas portadoras
de vírus. Ainda mais importante é
impossibilitar que os insetos contaminados tenham facilidade de evadir
do ambiente domiciliar para se reproduzirem e transferir a doença à prole.
Portanto, qualquer mecanismo que
interrompa o ciclo de transmissão,
seja impedindo o acesso quanto à
evasão de insetos de ambientes domiciliares, promoverá uma redução
do índice de seres humanos infectados, independentemente do mecanismo utilizado, seja por inseticidas,
larvicidas, repelentes, eletrocução ou
armadilhas para capturar insetos.
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