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O Aedes Aegypti, mais conhecido como mosquito da Dengue, é o

responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre amarela,

zika e chikungunya.

A fêmea é a única que pode transmitir os vírus, pois somente ela

pica para obter o sangue, isso por causa da necessidade de

nutrientes para seus ovos. No caso, as seivas das frutas são o

suficiente para os machos. Ela pode carregar consigo os vírus das

três últimas vítimas, podendo repassá-los todos juntos, em uma

única picada.
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COMO É A ANATOMIA DO MOSQUITO Aedes aegypti?

O inseto fêmea se torna contaminado quando suga o sangue de uma pessoa doente (com ou sem os

sintomas), quando os vírus estão na circulação sanguínea. Primeiramente, o(s) vírus vão para o “estômago” e,

após 10 e 12 dias, as partículas virais se dispersam, multiplicam-se e colonizam as glândulas salivares do

mosquito. Quando isso acontece, a fêmea se torna infectada e pronta para transmitir o vírus a outra pessoa.

Ao se observar o A. aegypti com lupa de laboratório, consegue-se distinguir as suas partes e estruturas,

como a cabeça, o tórax, o abdômen, as cerdas, os palpos, a probóscide, as antenas, os olhos, as asas, patas,

dentre outras (verifique a figura 1).

Figura 1. Morfologia externa de A.

aegypti. Adaptado de:

https://br.pinterest.com/pin/492370171

740605807/. Acesso em 01/07/2017.

Embora a anatomia básica do A. aegypti siga um padrão para a espécie,

existem algumas diferenças entre machos e fêmeas. Ambos possuem

cerdas, mas, para os machos, elas servem para localizar suas parceiras

e, para as fêmeas, têm a função de tato, para sentir a pele humana e

assim se alimentar. Os palpos são estruturas que permitem diferenciar

os mosquitos macho e fêmea, já que o macho possui palpos maiores

(Verifique a figura 2). Servem para o equilíbrio do inseto na hora de

pousar e para inserir o probóscide ao se alimentar.

Figura 2. Diferenças morfológicas entre

macho e fêmea de A. aegypti. Adaptado de:

http://almanarkitapema.blogspot.com.br/2

015/01/mosquitos-contra-atacam-

itapema.html. Acesso em 01/07/2017.

A saliva possui substâncias

anticoagulantes e anestésicas.

Tais substâncias mantém o fluxo constante de sangue e tiram a sensação de dor. É por isso que não se sente

incômodo durante a picada.
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Na picada, os maxilares presentes na probóscide perfuram a pele num movimento de cima para baixo, até

alcançar os vasos sanguíneos. Sendo assim a hipofaringe libera a saliva e o sangue é aspirado, passando pelo

labro até o estômago.

O empenho do mosquito fêmeas ocorre em dois momentos fundamentais: quando procura a sua fonte de

alimento para amadurecer os ovos e, depois, quando coloca seus ovos em ambientes aquáticos para a eclosão.

Quanto à postura dos ovos, esses são depositados nas paredes dos criadouros, próximo à água, para

esperarem a chuva. O tempo de eclosão pode variar entre 2 dias a vários meses; primeiramente,

transformam-se em pupa (em 5 dias) e, em seguida, alcançam a vida adulta (2 ou 3 dias).

ERRATA: A autoria correta da charge da edição de junho/2017 é de Rafael José Barbosa de Souza.


