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Introdução

Culex quinquefasciatus [1] é um díptero da família 
Culicidae, mosquito cosmopolita encontrado em todas as 
áreas tropicais, é considerado a espécie mais amplamente 
distribuída e de grande importância para a Saúde Pública 
[1,2]. É uma espécie acentuadamente domiciliada [3], cujas 
fêmeas adultas são muito endofílicas e fortemente 
antropofílicas. Bem estabelecido em aglomerados urbanos. C. 
quinquefasciatus coloniza todos os tipos de habitats 
aquáticos artificiais, sobretudo aqueles com alto grau de 
poluição orgânica. 

Além do incômodo causado pela hematofagia, C. 
quinquefasciatus é um competente vetor de agentes 
patógenos ao homem. É o principal vetor da filariose 
linfática bancroftiana na Ásia e na África Oriental e o 
único responsável pela transmissão da Wuchereria 
bancrofti (forma periódica noturna) nas Américas [4].
No Brasil, estudos da distribuição da filariose 
constataram que a doença incide com maior severidade 
nas cidades litorâneas com forte urbanização 
populacional e das precárias condições de vida de uma 
considerável parcela da população [5].

Nossa área de estudo é o município de Olinda, onde 
atualmente ainda persistem focos de transmissão da 
doença, devido a diversos fatores que favorecem 
permanentemente o ciclo biológico do C. 
quinquefasciatus.

O objetivo do presente trabalho é avaliar e 
identificar os agravos ambientais que levam ao 
aumento da densidade do vetor em áreas endêmicas de 
alto, médio e baixo risco para Filariose bancroftiana

Materiais e Métodos

O município de Olinda é composto por 32 bairros 
agrupados em dois Distritos Sanitários (I e II). De 
acordo com o sistema de Vigilância Epidemiológica da 
Secretária Municipal de Saúde de Olinda as áreas de 
maior endemicidade estão localizadas no Distrito 
Sanitário I. Os bairros estão classificados de acordo
com a endemicidade: alta, média e baixa (Braga et al., 
2001).

Para este estudo foram selecionados 03 bairros, um 
considerado de alta endemicidade (Alto da Bondade), 
um bairro de média (Vila Popular), e um de baixa 
(Jardim Fragoso).

A. Levantamento dos Criadouros

O levantamento dos criadouros foi feito através de um 
banco de dados (Boletim Culex (Epinfo)), que foi cedido 
pelo Centro de Vigilância Ambiental de Olinda 
(CEVAO), onde são cadastrados todos os criadouros 
positivos ou não. 

B. Instalação das Armadilhas

Através do levantamento no banco de dados boletim 
Culex 2007/2008, obtivemos os nomes das ruas. Logo 
após, encaminhamos o nome destas ruas ao 
geoprocessamento, onde elaboraram um mapa com as 
estações de coletas ponteados, totalizando sete estações 
por bairro com um distanciamento médio de 200 a 250m 
entre as estações. 

As armadilhas luminosas CDC foram instaladas no 
intradomicilio (dormitório- Figura 01), durante uma 
semana (instalada na 2ª feira e recolhida na manhã da 6ª 
feira). Moradores das residências foram conscientizados 
e treinados para monitorar as armadilhas, que eram 
ligadas ao entardecer (17h00min) e desligadas ao 
amanhecer, tendo como etapa inicial a amarração do 
saco coletor de mosquitos. Os sacos coletores eram 
recolhidos, pelos agentes de vigilância ambiental (AVA), 
diariamente e conduzidos ao laboratório para contagem 
dos Culex. As armadilhas CDC foram instaladas na área 
de estudo a cada três meses, para que pudéssemos 
conhecer a densidade populacional de mosquito adultos 
da área nos períodos.

C. Identificação dos Agravos Ambientais

Para identificação dos agravos ambientais, foram 
feitas visitas aos logradouros identificados com 
criadouros positivos em cada área de estudo. Foi 
construído um quadro de possíveis agravos para servir de 
roteiro nas observações a campo.

Resultados e Discussão

Com o levantamento, pudemos identificar que os 
criadouros predominantes nas três áreas de estudo para C. 



quinquefasciatus foi caixa de inspeção e fossa no 
período de 2007 a 2008. No bairro de Alto da Bondade 
constatou-se que 65% dos criadouros positivos era 
caixa de inspeção e 35% era fossa, o que também foi 
encontrado no bairro de Vila Popular com 64% de 
caixa de inspeção e 36% de fossa. Já no bairro de 
Jardim Fragoso o criadouro predominante foi fossa 
com 93% de positividade e 7% de caixa de inspeção.
Os resultados deste estudo confirmam com o trabalho 
de Regis et al. [6] que os criadouros predominantes de 
C. quinquefasciatus na região metropolitana do Recife 
é caixa de inspeção e fossa. 

Quanto ao monitoramento da densidade adulta no
bairro de Alto da Bondade foi coletado um total de 322 
mosquitos durante quatro dias em dois períodos 
distintos. Os resultados mostram que no período seco 
(Fevereiro/2009) a média de Culex/quarto/noite foi de 
4,5 e no período de chuvas intensas foi de 7 mosquitos. 
No bairro de Vila popular, obteve um total de 591 
mosquitos, com média de 16,3 Culex/quarto/noite no 
período seco e uma menor média de 4,7 mosquitos no 
período de chuva. Já no bairro de Jardim Fragoso 
coletou um total de 579 mosquitos, com média de 13,6 
Culex/quarto/noite no período chuvoso e 7 mosquitos 
no período seco. Os resultados mostram que as 
muriçocas estão presentes em todos os períodos do ano, 
seja ele seco ou chuvoso. 

Através de nossas observações em campo podemos 
constatar que além dos criadouros já cadastrados pelos 
Agentes de Vigilância Ambiental existem outros 
agravantes que podem ou poderiam estar se 
transformando em possíveis criadouros para Culex 
quinquefasciatus. Estes agravos em sua maioria 
poderiam ser eliminados, caso houvesse um 
conscientização maior da população em relação ao 
destino do seu próprio lixo e uma mobilização maior 
por parte de outras Secretárias envolvidas com o bem 

estar da população. Na tabela 1 podemos observar os 
agravos encontrados nos três bairros.
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Tabela 1. Agravos ambientais observados nos três bairros trabalhados no período de abril a junho de 2009.

AGRAVOS Alto da Bondade Vila Popular Jardim Fragoso

1-Canaletas sem tampa X X

2-Acúmulo de lixo nas canaletas X X

3-Presença de canal com acumulo de lixo X X

4-Falta de saneamento X X X

5-Água empoçada nas ruas não asfaltadas X X X

6-Presença de terrenos baldios X X X

7-Valetas com vegetação X X

8-Caixa de inspeção com problemas X X X

9-Fossas com problemas estruturais X X X

10-Escoamento de água servida para a rua X X

11-Escoamento de esgoto a céu aberto X

Figura 1. Armadilha luminosa tipo CDC, instaladas
no intradomicílio das estações de coleta.


