B1

:

B2

B3

4. Pustiglione, M. (2016). Medicina do Trabalho e doenças emergentes, reemergentes e
negligenciadas: a conduta no caso das febres da dengue, do Chikungunya e do Zika vírus. Rev
Bras Med Trab.[ internet] , 14(1), 1-12.
5. Sanchez, E., Castillo, D., & Liria, J. (2017). Pupal shape and size dimorphism in Aedes albopictus
(Skuse, 1894)(Diptera: Culicidae).
6. Harrison, B. A. (2005). Easily seen characters to identify the pupa of Aedes albopictus in the
united states. Journal of the American Mosquito Control Association, 21(4), 451-454.

o período
de incubação dos
7. Consoli, R. A. G. B.; Lourenço-de-Oliveira, R. 1998. PrincipaisApós
mosquitos
de importância
ovos,
eclosão
e
desenvolvimento
dos quatros
sanitária no Brasil. FIOCRUZ, Rio de Janeiro. 228p.
estádios larvais, vinte pupas de cada espécies
com idade
média(Diptera:
de um diaCulicidae)
foram seleciona8. Pina IG, Fonseca AH. Comportamento de Aedes aegypti
L., 1762
e colocadas
em freezer
a -20º
alimentados artificialmente com sangue de diferentesdas
espécies
de doadores.
Rev
PatolC por alTrop. 1999; 28: 64-7
guns minutos para inativar seus movimentos. Em seguida, as pupas foram transferidas
9. Forattini, O. P. 1996. Culicidologia médica. São Paulo, EDUSP,
vol. 1, 548p.
individualmente
para uma placa escavada de
Kline para visualização em microscópio es10. Vargas VM. Sexual dimorphism of larvae and pupae of Aedes
aegypti (Linn.).
News.®, Gertereoscópio
(Stemi Mosquito
2000-C, Zeiss
1968;
28(3):374-9.
many) com câmera acoplada (ICc1) e mag2. Material e Método
nificação de 14x. Pupas de ambos os sexos
Nos experimentos, foram utilizados
de A. aegypti e A. albopictus foram analisaem média 200 de ovos de colônia de A. aedas, visualizando o tamanho entre os sexos,
gypti e A. albopictus (ANJOLETTE; MAdiferenças morfológicas entre nono e déCORIS, 2016) pertencentes ao Laboratório
cimo segmento abdominal, genitálias e palede Malária e Dengue do Instituto Nacional
tas natatória, conforme demonstrado por Fode Pesquisas da Amazônia (INPA), Manausrattini (1996), Consoli; Oliveira (1994), e
AM.
Vargas (1968) (Figura 1).
A

B
C

D

--------------(I)

-----------(I)

-----------------(II)

-----------------(II)

E

F

--------------(I)

-------------(I)

-----------------(II)

-------------------(II)

G

H

Figura 1 – Pupas do gênero Aedes stegomyia. A: Macho e B: Fêmea (vista lateral); C (vista ventral) e D
(vista lateral): Nono segmento (I) e genitália masculina (II); E (vista ventral) e F (vista lateral): Nono
segmento (I) e genitália feminina (II); G: Paletas natatórias de A. aegypti e H: Paletas natatórias de A.
albopictus (vista ventral).
Fonte: Forattini (1996), Consoli; Oliveira (1994), Vargas (1968) - Adaptado
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