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RESUMO 

 

Miíase é uma parasitose caracterizada pela infestação de larvas de dípteros em 

hospedeiros vertebrados, podendo ocorrer a partir da deposição de ovos ou larvas 

de moscas em cavidades naturais ou em aberturas na pele, desde arranhões, 

queimaduras a lesões necrosadas. A falta de conhecimento por parte de pacientes 

e profissionais da saúde torna difícil o mapeamento das principais espécies de 

moscas que causam a doença. Apesar da escassez de registros, profissionais da 

saúde relatam com frequência pacientes portando larvas de moscas no corpo. 

Portanto, esse trabalho objetivou conhecer o número de casos e as mais 

frequentes espécies de moscas que causam miíase em pacientes atendidos em 

unidades de saúde de Natal. Foi realizado estudo retrospectivo dos casos de 

miíase ocorridos entre os anos de 2010 e 2017 em seis unidades de saúde 

distribuídas nos bairros de Igapó, Nazaré, Alecrim, Nova Descoberta, Pirangi e 

Cidade Satélite. Concomitantemente, foram realizadas coletas de larvas dos 

casos ocorridos no período de agosto de 2017 a março de 2018 para que as 

espécies de moscas fossem identificadas. Além dessas coletas, foram realizadas 

palestras de sensibilização para profissionais da saúde, disponibilizando uma 

cartilha informativa sobre miíase, com o objetivo de desmitificar conceitos 

errôneos sobre a doença. Foram registrados seis casos de miíase entre 2010 e 

2017 nas unidades de saúde visitadas. No período das visitas, foi realizada a 

coleta de larvas de dois casos ocorridos em 2017 nas unidades de Igapó e de 

Cidade Satélite, sendo as larvas identificadas como pertencentes à família 

Sarcophagidae, e à família Calliphoridae (espécie Cochliomyia hominivorax), nas 

duas unidades, respectivamente. Este foi o primeiro registro de Cochliomyia 

hominivorax causando miíase em humanos no estado do RN. As palestras de 

sensibilização foram realizadas ao final das visitas, juntamente com a 

disponibilização da cartilha impressa. Os resultados desse trabalho sugerem que 

a parasitose é subnotificada, tornando os dados referentes a doença insuficientes, 

impossibilitando o verdadeiro delineamento da miíase na cidade de Natal. 

Palavras-chave: Larvas de moscas. Sarcophagidae. Calliphoridae. Cochliomyia 

hominivorax. 
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ABSTRACT 

 

Myiasis is a parasitic disease characterized by infestation of diptera larvae in 

vertebrate hosts. It may occur from the deposition of eggs or fly larvae in natural 

cavities or openings in the skin, from scratches, burns to necrotic lesions. The lack 

of knowledge on the part of patients and health professionals makes it difficult to 

map the main species of flies that cause the disease. Despite the scarcity of 

records, health professionals often report patients harboring fly larvae in the body. 

Therefore, this work aimed to know the number of cases and the most frequent 

species of flies that cause myiasis in patients attended at health units in Natal. A 

retrospective study of myiasis cases occurred between the years of 2010 and 2017 

was carried out in six health centers in the districts of Igapó, Nazaré, Alecrim, Nova 

Descoberta, Pirangi and Cidade Satélite. At the same time, larvae were collected 

from cases from August 2017 to March 2018 to identify the species of flies. In 

addition to these collections, awareness-raising lectures were given to health 

professionals, providing an informative booklet on myiasis, with the aim of 

demystifying erroneous concepts about the disease. Six cases of myiasis were 

registered between 2010 and 2017 in the health units visited. During the visit 

period, larvae were collected from two cases that occurred in 2017 at the Igapó 

and Cidade Satelite units. The larvae were identified as belonging to the family 

Sarcophagidae and the family Calliphoridae (Cochliomyia hominivorax ) in the two 

units, respectively. This was the first record of the Cochliomyia hominivorax 

causing myiasis in humans in the state of the RN. The sensitization lectures were 

carried out at the end of the visits, along with the availability of the printed booklet. 

The results of this work suggest that the parasitosis is underreported, rendering 

the data regarding the disease insufficient, making it impossible to delineate the 

true myiasis in the city of Natal. 

 

 

Keywords: Fly larvae. Sarcophagidae. Calliphoridae.  Cochliomyia hominivorax. 
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1.0  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Miíase: histórico e conceito 

Desde os albores da colonização, os ataques de larvas de dípteros ao 

homem e aos animais despertaram a atenção de vários cronistas e missionários 

na América Latina (Guimarães et al., 1983). Vários achados históricos compilados 

há séculos atrás descrevem a presença dessas larvas parasitando seres humanos 

e outros animais. 

Os primeiros relatos datam do século XVI, quando um missionário 

franciscano chamado Frei Bernardino de Sahagún (1499-1590), que habitou a 

Nova Espanha (atual México) entre os anos de 1529 e 1590, escreveu sua obra 

chamada "Historia General de las cosas de Nueva Espanã", onde ele compilou o 

conhecimento sobre a história natural dos Astecas, descrevendo de forma 

minuciosa a existência de "gusanos que se crían en los brazos o miembros de los 

conejos y ratones", e que esses vermes podiam ser vistos "metidos dentro de la 

carne y miran hacia fuera". Frei Bernadino cita ainda em seu compilado o termo 

asteca para descrever essas larvas, que por aquele povo eram chamadas 

nacaocuilin (de nácatl = carne e ocuilin = verme) (Guimarães et al., 1983). 

No Brasil, os primeiros relatos sobre larvas causando parasitoses são 

datados do início do processo de colonização. Em 1587, na Bahia, Gabriel Soares 

de Souza, natural de Portugal e senhor de engenho de açúcar, escreveu o livro 

intitulado “O Tratado descritivo do Brasil em 1587”, tornando-se um dos primeiros 

a citar as bicheiras pelas terras brasílicas e seu tratamento: "é notório a todos, 

como é matarem com o seu sumo (extrato de fumo ou petume) os vermes que se 

criam em feridas e chagas de gente descuidada: com a qual curam também as 

chagas e feridas das vacas e das éguas sem outra cousa, e com o sumo desta 

erva lhe encouram" (Souza, 1938). 

No Brasil do século XVIII, um barbeiro cirurgião português chamado Luiz 

Gomes Ferreira escreveu o livro chamado “O Erário Mineral” (1735). Nesse livro 

dividido em doze tratados, ele descreve sua experiência médica obtida durante os 

vinte e três anos que trabalhou no Brasil (principalmente nas Minas Gerais), 

relatando no capítulo XII “Dos bichos de mosca-varejeira no nariz ou outras partes, 

e suas observações”, casos de pessoas que apresentavam larvas em suas feridas 

(Papavero & Couri, 2012). Luiz Gomes Ferreira descreveu o quão comum era a 
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doença nas Minas Gerais, que vitimou fatalmente tanto negros quanto brancos: 

“da qual têm morrido brancos e pretos em grande número, porque há muitas 

moscas-varejeiras e também porque se lhe acode tarde” (Ferreyra, 1735).  

Já no início do século XX, o médico, higienista e naturalista alemão Georg 

Carl Adolf Bleyer publicou em Curitiba, no ano de 1905, um trabalho intitulado 

“Tratado de Myiasis: Ensaio de um estudo clínico sobre o papel das moscas na 

pathologia humana” (Bleyer, 1905). Bleyer descreveu a morfologia e biologia das 

moscas nocivas à espécie humana, além dos métodos de tratamento de 

terapêutica preventiva que utilizava nesses casos (Costa, 2003). 

Apesar dessa parasitose ter sido descrita por muitos anos, o termo técnico 

para designar a bicheira foi sugerido em 1840 pelo reverendo F. W. Hope em seu 

trabalho “On insects and their larvae occasionally found in the human body”, onde 

ele propõe o uso do termo “miíase”, derivado das palavras gregas myia (mosca) 

e ase (doença). 

Desde então, o termo miíase vem sendo usado nas mais variadas 

acepções, existindo, entretanto, uma tendência para restringi-lo à síndrome geral 

caracterizada pelo ataque de larvas de dípteros a vertebrados vivos (Guimarães 

et al., 1983). Foi em 1965 que uma definição mais completa foi proposta por 

Zumpt: “Miíase é a infestação de vertebrados vivos por larvas de dípteros que, 

pelo menos durante certo período, se alimentam dos tecidos vivos ou mortos do 

hospedeiro, de suas substâncias corporais líquidas, ou do alimento por ele 

ingerido” (Zumpt, 1965). 

A importância dessa definição, segundo o autor, é de que as larvas 

completem, pelo menos por certo período, o seu desenvolvimento normal dentro 

ou sobre o corpo do vertebrado (Guimarães et al., 1983). O conceito sugerido por 

Zumpt é o mais utilizado até os dias de hoje. 

 

1.2  A doença e suas classificações 

A miíase pode ocorrer quando há deposição de ovos ou larvas imaturas 

sobre o corpo do homem e outros mamíferos ou em aberturas (naturais ou feridas) 

destes. A parte do corpo afetada depende das condições de exposição do 

hospedeiro, juntamente com os hábitos da espécie de mosca envolvida. A 
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presença de feridas e outras condições em que haja exposição de tecido, vivo ou 

morto, a depender da espécie (tais como arranhões, cicatrizes, picadas de 

insetos), pode ser um forte atrativo para a oviposição. Apesar de algumas 

espécies necessitarem de um hospedeiro vivo para completar seu ciclo, a partir 

do qual a larva se alimenta e se abriga, algumas outras espécies são de vida livre, 

parasitando seres vivos de forma ocasional (Markell & Voge, 2003). 

Os pacientes com miíase apresentam, em geral, alguns fatores que levam 

à predisposição do seu desenvolvimento, tais como retardo mental, senilidade, 

etilismo crônico, doenças vasculares, neoplasias, distúrbios psiquiátricos, 

diabetes e imunodepressão (Martinez et al., 2003; Marquez et al., 2007; Martins 

Júnior et al., 2010). Porém, os fatores mais relevantes para o surgimento da 

miíase são a ocorrência de lesões expostas com exsudações e higiene corporal e 

oral deficientes (Nascimento et al., 2005).  

O tratamento da miíase consiste basicamente na remoção mecânica das 

larvas. Após o diagnóstico clínico, a retirada das larvas é realizada, utilizando-se 

uma pinça estéril, cuidadosamente para que a larva não se fragmente. Caso a 

larva esteja profundamente localizada na lesão, pode se utilizar soluções irritantes 

e asfixiantes, como éter, para que a larva possa sair, e, então, ser retirada. 

Posteriormente, é realizada a assepsia local, com retirada de tecido morto e 

realização de curativo oclusivo local (Martins Júnior et al., 2010). O desbridamento 

cirúrgico pode ser necessário em casos que haja inviabilidade tecidual. Alguns 

antibióticos tópicos e sistêmicos podem ser administrados e nesses casos, a 

antibioticoterapia padrão no Brasil tem sido feita pela administração de doses 

orais de Ivermectina (Ribeiro et al., 2001). Casos de miíase cavitária, por exemplo, 

na qual a retirada das larvas é dificultada pela sua localização, uma dose única 

de 300µg/kg de Ivermectina leva à resolução do quadro após 48 horas, com a 

morte e eliminação das larvas, sem causar toxicidade ao paciente (Ribeiro et al., 

2001). 

Mesmo a miíase apresentando como tratamento basicamente a remoção 

das larvas e, na maioria das vezes, evolução para cura do quadro, a solução mais 

segura para a ocorrência e evolução de miíase seria o controle das moscas 

envolvidas. Segundo Moya Borja (2003), este controle só poderia ser realizado 

após estudos sobre o comportamento, distribuição, abundância, genética e reação 

perante controle químico e sua resistência. Para tanto, é necessário que haja, 
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primeiramente, um esforço e investimento por parte do Governo, e, em segundo 

lugar, que se conheçam as espécies envolvidas, direcionando, assim, o 

tratamento e controle correto para cada caso (Oliveira, 2012). 

Apesar do número de relatos de casos na literatura, a miíase ainda é uma 

doença bastante desconhecida. Existe uma falta de padronização em relação a 

classificação dessa parasitose, resultante dos poucos estudos realizados sobre 

miíase no Brasil. Portanto, o surgimento de diversas classificações para miíase 

são consequência dessa ausência de padronização. 

Sahay et al. (1959) classificaram as miíases em três tipos: específica/ 

parasita obrigatório, onde a larva não consegue completar seu ciclo de vida sem 

um hospedeiro apropriado; semiespecífica, na qual as espécies são adaptáveis 

ao ambiente, pH, e temperatura e acidental, onde há a invasão de parasitas 

facultativos. Barnabé et al. (2016) dividiram as miíases de acordo com dois 

critérios: os parasitológicos, no qual há envolvimento do tipo de tecido infectado, 

da localização e das características biológicas das larvas, e os clínicos, que são 

classificados por meio da sua localização, podendo ser cutâneos, quando ocorre 

o aparecimento de furúnculos; intestinais, quando ocorre a ingestão acidental das 

larvas e ovos e cavitárias quando as larvas invadem as cavidades do corpo, como 

boca, nariz, olhos, ouvidos e ânus. 

Atualmente, a classificação mais comumente utilizada, proposta por 

Pessoa (1981), classifica as miíases de acordo com os aspectos biológicos 

evolutivos das moscas que causam essa parasitose. Essa classificação é dividida 

em três tipos, primária ou obrigatória, secundária ou facultativa e pseudomíase ou 

acidental:   

 Miíase primária ou obrigatória: causada por larvas biontófagas, ou seja, 

aquelas que se alimentam de tecido vivo, sendo estas capazes de invadir 

tecidos ou cavidades do corpo, ou se instalarem em feridas recentes; 

 Miíase secundária ou facultativa: causada por larvas necrobiontófagas, 

aquelas que normalmente depositam seus ovos ou larvas em matéria 

orgânica em decomposição, podendo, por vezes, promover sua postura em 

animais vivos com feridas abertas e expostas, se alimentando, então, de 

tecidos necrosados; 
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 Pseudomiíase ou miíase acidental: as larvas que a causam não têm 

preferências por desenvolvimento em um hospedeiro, mas são 

acidentalmente deglutidas ou depositadas em cavidades, causando 

eventuais sintomas inespecíficos, normalmente relacionados à obstrução 

que tais larvas podem causar, como, por exemplo, no trato genito-urinário 

e digestivo.  

Apesar disso, a classificação quanto ao local da infestação a miíase ainda 

é muito utilizada nos relatos de caso, podendo ser cutânea, subcutânea ou 

cavitária. Esta última pode ocorrer nos olhos, ouvidos, nariz, boca, seios da face, 

etc., o que pode levar o hospedeiro a óbito, a depender da massa larval (Marquez 

et al., 2007). Apesar da diversidade de locais possíveis de infestação, o tecido 

mais acometido é a pele. 

A necessidade que as larvas de algumas espécies de moscas têm em 

parasitar organismos vertebrados vivos tem sido discutida no decorrer do tempo, 

proporcionando o surgimento de certas teorias acerca do surgimento desse hábito 

alimentar que as tornam ectoparasitas. Tomando como ponto de partida os 

aspectos evolutivos, as miíases podem ser agrupadas em duas linhagens 

filogenéticas distintas, considerando o comportamento e hábitos de vida dos 

organismos que a causam (Grella, 2011). 

Na linhagem denominada saprofágica, organismos adaptados a 

alimentação de matéria orgânica em decomposição passaram a se alimentar de 

carcaças animais e posteriormente, em tecidos necrosados de vertebrados vivos, 

enquanto que na linhagem sanguinívora, as larvas saprofágicas se tornaram 

predadoras facultativas de outras larvas, sendo capazes, posteriormente, de 

perfurar e sugar sangue de hospedeiros vertebrados, tornando-se, dessa forma, 

parasitos obrigatórios de tecidos subcutâneos (Grella, 2011). A partir da década 

de 1960, com o surgimento de análises cladísticas e técnicas moleculares, 

hipóteses evolutivas para a origem das espécies causadoras de miíases 

passaram a ser embasadas na bioquímica, imunologia, comportamento, indícios 

fósseis e biogeografia das regiões de ocorrência das espécies, e não somente em 

caracteres morfológicos e história de vida dos organismos, como era feito 

anteriormente (Grella, 2011).  
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1.3  Moscas causadoras de miíase 

As moscas estão inseridas em uma das ordens mais abundantes da Classe 

Insecta (Figura 1), com 150.000 espécies descritas, distribuídas em 150 famílias 

e aproximadamente 10.000 gêneros (Grella,2011). A ordem Diptera está inserida 

no filo Artropoda, no qual pertencem mais de 80% de todas as espécies de 

animais invertebrados (Teixeira, 2013). Essa ordem compreende os insetos que 

apresentam um par de asas anteriores funcionais, membranosas com nervuras 

mais ou menos ramificadas e asas posteriores atrofiadas, chamadas de balancins 

ou halteres, que tem função de equilíbrio durante o vôo. (Gallo et al., 2002).  

Figura 1: Taxonomia da ordem Diptera. Adaptado de Francesconi & Lupi (2012). 

As moscas são holometábolas, isto é, apresentam um ciclo de vida 

completo, com formação de ovo, larva, pupa e inseto adulto (Figura 2). As 

espécies têm dimorfismo sexual, sendo este caracterizado pela diferença das 

posições dos olhos entre macho e fêmeas. Estas são dicópticas (olhos 

separados), enquanto os machos são holópticos (olhos juntos) (Figura 3). 

Algumas famílias, Sarcophagidae por exemplo, têm o dimorfismo sexual baseado 
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na genitália do macho e as fêmeas são de difícil identificação, pois poucos são os 

caracteres que as diferenciem em nível específico (Lopes, 1954; Pape, 1996). 

Figura 2: Fases do ciclo de dípteros, o que inclui maior parte das espécies de moscas: a) ovos; b) larva; c) pupa e d) inseto 

adulto (Fotos cedidas pelo Laboratório de Insetos e Vetores-UFRN). 

 

Figura 3: a) Detalhe da cabeça de macho de Cochliomyia. hominivorax, com separação estreita dos olhos compostos; b) 

Detalhe da cabeça de fêmea de Cochliomyia hominivorax (Fonte: Oliveira et al., 2009). 

 

As moscas são, em geral, ovíparas (algumas espécies são larvíparas, 

como exemplo as pertencentes à família Sarcophagidae ou da espécie Oestrus 

ovis (Linnaeus, 1758) e fazem deposição de larvas), depositando seus ovos em 

substratos diversos. As larvas são acéfalas, móveis e vermiformes, geralmente 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Systema_Naturae
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com coloração branco-amarelada, e passam por três estádios larvais (L1, L2 e L3) 

até desenvolverem à forma de pupa, com posterior emergência do adulto 

(Marcondes, 2001). Na identificação dos diferentes estádios larvais (L1, L2 e L3) 

são observadas as aberturas nos espiráculos respiratórios, presentes na 

extremidade posterior da larva. Após a eclosão, a larva de primeiro estádio 

apresenta um único espiráculo respiratório que não é facilmente observado devido 

à ausência de pigmentação. Após cerca de 24 horas esta larva sofre muda para 

larva de segundo estádio (L2), apresentando dois espiráculos respiratórios, que, 

em aproximadamente mais 24 horas, sofre segunda muda, alcançando o terceiro 

estádio (L3), no qual apresenta três espiráculos respiratórios (Figura 4) (Oliveira 

et al.,2009).  

Identificar os estádios larvais são importantes para parasitose como a 

miíase, já que as larvas são a causa da doença. O estádio da larva pode servir 

para estimar o tempo em que a parasitose se instalou no paciente. É possível 

inferir o tempo de infestação de pacientes internados em Unidades de Tratamento 

Intensivo, por exemplo, e pode-se concluir se a infestação instalou-se antes ou no 

período de internação. As larvas completam seu desenvolvimento em um período 

que varia entre quatro a oito dias, dependendo das condições ambientais. Elas 

abandonam seu local de desenvolvimento (lesões, matéria em decomposição, 

etc., a depender da espécie) e em seguida se enterram em local seco para 

transformarem-se em pupas (Teixeira, 2013) 

  

Figura 4: a) Larva de segundo estádio, seta vermelha indicando a presença de duas fendas dos espiráculos respiratórios; 

b) Larva de terceiro estádio, podendo-se notar a presença de três fendas dos espiráculos respiratórios (Fonte: Oliveira et 

al.,2009). 

Esses dípteros estão distribuídos por todo o planeta, tanto em áreas 

urbanas quanto rurais, tendo preferência por ambientes com matéria orgânica em 
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decomposição. Os dípteros têm acompanhado as populações humanas ao longo 

de sua história, co-habitando o ambiente doméstico e peridomiciliar e 

estabelecendo, dessa forma, durante muito tempo, associações harmônicas e 

desarmônicas, sendo que no último caso contribuem significativamente para gerar 

problemas relacionados à área de saúde ou economia (Grella, 2011). A relação 

que as moscas possuem com esses ambientes é conhecida como sinantropia, 

sendo esta a capacidade que esses insetos têm de se adaptar aos ambientes 

modificados pela ação humana, se aproveitando das situações criadas pelo 

homem (lixões, detritos urbanos e industriais, excrementos humanos e animais, 

aterros sanitários, etc.) (Marcondes, 2001). 

 

1.3.1 Principais espécies de moscas que causam miíase primária no Brasil 

As espécies pertencentes a esse grupo apresentam larvas chamadas de 

parasitas obrigatórios e são biontófagas, uma vez que necessitam 

obrigatoriamente de um hospedeiro vivo para completar seu período larvário e se 

alimentam apenas de matéria orgânica viva (Moya Borja, 2003). Diferentes 

espécies que causam miíase primária estão distribuídas por todo Brasil, 

parasitando animais e também seres humanos (Tabela I). 

Tabela I: Distribuição de espécies de dípteros causadores de miíase 

primária, de acordo com os tipos de ecossistemas típicos do Nordeste 

brasileiro. 

(Tabela adaptada de Barbosa e Vasconcelos, 2015) 
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Família Oestridae 

 Dermatobia hominis (Linnaeus Jr., 1781) 

Esta espécie é encontrada em áreas úmidas do México até a América do 

Sul, sendo amplamente distribuída pelo Brasil, exceto nas regiões semiáridas, não 

tendo, assim, relevância médica no Rio Grande do Norte. É importante ressaltar, 

porém, que não se pode descartar a ocorrência de casos importados, nos quais 

uma espécie pode ser disseminada por áreas que não a sua região nativa através 

de pessoas ou animais parasitados, o que exige um controle mais efetivo dos 

casos de miíase (Moya Borja, 2003).  

Dermatobia hominis é uma mosca de tamanho médio, com cerca de 12 mm 

de comprimento, com cabeça amarela, escurecida na parte superior e o tórax azul- 

metálico. O aparelho bucal do inseto adulto é atrofiado, sendo o estágio de larva 

o único que apresenta hábito alimentar. Caracteristicamente a larva tem fileiras 

de espinhos nos segmentos do corpo e um par de ganchos orais (Figura 5a e 5b) 

(Guimarães et al.,1983).  

O ciclo biológico dessa mosca é diferenciado pela fêmea ter como hábito 

de oviposição a fixação de seus ovos no abdome de outro artrópode, chamado de 

forético, após sua captura e imobilização no ar (Figura 6). Ao entrar em contato 

com a pele, o opérculo se abre e a larva se projeta para fora do ovo através de 

movimentação ativa, perfurando a pele do hospedeiro e penetrando ativamente 

através de um folículo piloso, gerando um nódulo cutâneo (Figura 5c) (Moya Borja, 

2003). Estima-se que a larva precise de 1 hora e 15 minutos para conseguir 

perfurar a pele íntegra com êxito, penetrando até o tecido subcutâneo, 

posicionando os espiráculos voltados para o exterior (Koone & Banegas, 1959). A 

lesão formada pela penetração da larva aumenta de acordo com o crescimento e 

desenvolvimento larval, que pode ser muito dolorosa, dando surgimento à forma 

furunculóide da miíase. Inicialmente nota-se um orifício muito pequeno no 

furúnculo, local por onde a larva respira (Guimarães et al. 1983). 
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Figura 5: a) Adulto de D. hominis; b) Larva de D. hominis; c) Miíase do tipo furuncular causada por D. hominis no 

couro cabeludo humano (Fonte: Teixeira, 2013). 

Figura 6: Ciclo biológico da espécie D. hominis, seta vermelha indicando a captura no ar do inseto forético (Fonte: 

http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Imagens/musc32.jpg). 

  

Oestrus ovis (Linnaeus Jr., 1758) 

Essa espécie cosmopolita teve os primeiros registros no Brasil feitos por 

Lutz (1917), que encontrou casos de larvas em ovelhas no Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. A relevância desta espécie vem do fato das moscas adultas depositarem 

larvas vivas nas narinas e, principalmente, nos olhos dos homens, locais nos quais 

as larvas se desenvolvem por meses, quando depois caem no solo para terminar 

seu desenvolvimento. Apesar de não ser uma espécie nativa da América do Sul, 

há uma prevalência significativa no estado do Rio Grande do Sul (Teixeira, 2013).  

É uma mosca robusta, semelhante a uma abelha, corpo acinzentado 

coberto por cerdas curtas. Sua cabeça é larga e de coloração castanho-clara, 

abdome tem manchas negras aos pares e quatro listras negras longitudinais no 



27 
 

mesonoto. As larvas de primeiro estádio têm ganchos orais levemente curvados 

e muitos espinhos terminais (Figura 7).  

  

 

 

  

Figura 7: a) Adulto de O. ovis; b) Larvas de O. ovis (Fonte: Teixeira, 2013) 

 Gênero Cuterebra 

Moscas do gênero Cuterebra são distribuídas pela maior parte das áreas 

temperadas e tropicais. São moscas que apresentam uma coloração bastante 

escura em todo o corpo e as larvas apresentam espinhos e coloração escura por 

todos os seguimentos (Figura 8) (Baird, 1989). Algumas espécies do gênero 

ocorrem no Brasil, dentre elas, Cuterebra apicalis (Guerin-Meneville, 1835) e 

Cuterebra simulans (Austen, 1933), esta última sendo encontrada nos estados de 

São Paulo e Pará (Guimarães & Papavero, 2009). Algumas moscas são 

classificadas por produzir miíase obrigatória. As larvas se criam no tecido 

subcutâneo de uma grande variedade de mamíferos, incluindo seres humanos. A 

larva de primeiro estádio pode adentrar em seu hospedeiro através das 

membranas mucosas do nariz, olhos, boca ou ânus, ou pode até mesmo penetrar 

na pele diretamente (Cornet et al., 2003). Em humanos, 85% dos casos têm 

doença cutânea e 15% têm infestação visceral, sendo 70% nos olhos e 30% no 

trato respiratório superior (De Rodriguez et al., 2007). 

 

 

 

 

 

Figura 8: a) Adulto do gênero Cuterebra juntamente com pupa; b) Larva do gênero Cuterebra (Fonte: Teixeira, 2013; 

http://bugguide.net/node/view/974844/bgpage 2014). 

http://bugguide.net/node/view/974844/bgpage
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Família Calliphoridae 

 Cochliomyia hominivorax (Coquerel, 1858) 

A Cochliomyia hominivorax é conhecida popularmente como mosca-

varejeira, sendo a espécie mais prevalente no Hemisfério Ocidental, incluindo todo 

o Brasil, e normalmente parasita animais, o que inclui seres humanos. As moscas 

adultas apresentam coloração metálica verde-azulada, mesonoto com três faixas 

pretas longitudinais características do gênero, a cabeça amarela e os olhos 

avermelhados. A larva tem aproximadamente 17 mm, são cilíndricas, com 

espiráculos bem desenvolvidos e apresentam ganchos orais. As larvas de terceiro 

estádio apresentam os troncos traqueais dos espiráculos posteriores até o nono 

ou 10º segmentos fortemente pigmentados (Figura 9) (Teixeira, 2013). 

A infestação por esta larva é especialmente perigosa devido à avidez e ao 

seu vigoroso poder de escavação através dos tecidos, sendo capaz, inclusive, de 

penetrar em estruturas ósseas e no encéfalo humano, o que pode levar o 

hospedeiro a óbito (Leite, 2004). A sintomatologia se apresenta por lesões 

bastante doloridas com hemorragia local. A gravidade e extensão das lesões 

estão relacionadas ao local afetado, do número de larvas presentes e ao curso do 

desenvolvimento larval (Guimarães et al. 1983). Com exceção das larvas, que são 

parasitas obrigatórios de mamíferos, os demais estágios são inofensivos para os 

hospedeiros (Leite, 2004).  

Figura 9: a) Adulto de C. hominivorax; b) Guanchos orais presentes na extremidade anterior da larva; c) Larva de terceiro 

estádio, seta vermelha indicando os troncos traqueais fortemente pigmentados nos espiráculos posteriores (Fonte: 

Teixeira, 2013; Oliveira et al., 2009; Laboratório de Insetos e Vetores, 2017).  
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1.3.2 Principais espécies de moscas que causam miíase secundária no 

Brasil 

Este grupo enquadra as espécies que normalmente depositam seus ovos 

ou larvas em material orgânico, animal ou vegetal, em decomposição. As 

principais espécies relacionadas à miíase secundária são pertencentes à família 

Calliphoridae (gêneros Cochliomyia, Chrysomya e Lucilia) e à família 

Sarcophagidae (Tabela II). 

Tabela II: Distribuição de espécies de dípteros causadores de miíase 

secundária, de acordo com os tipos de ecossistemas típicos do Nordeste 

brasileiro. 

(Tabela adaptada de Barbosa e Vasconcelos, 2015) 

 

Gênero Cochliomyia 

Uma das principais espécies do gênero associada ao surgimento de 

miíases secundárias é a Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775), muito 

semelhante a C. hominivoraz e facilmente confundidas entre si (Figura 10). As 

fêmeas desta espécie costumam se reunir para a postura, formando uma massa 

de ovos em locais como carcaças em putrefação, lixo e feridas expostas de 

animais (Gomes et al., 2000). Desta forma, ela tem importância como produtora 

de miíase secundária visto que suas larvas são necrobiontófagas. Sua distribuição 

é predominantemente neotropical e abrange quase todo o território das Américas, 

desde o México até a Patagônia. Ocorre ainda na região ártica até o sul do Canadá 

(Gomes et al., 2000). 
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Figura 10: a) Adulto de C. macellaria; Larva de C. macellaria, com seta vermelha indicando que os tubos traqueais na 

região posterior são bem menos pigmentados que os das larvas de C. hominivorax (Fonte: 

http://www.parasitandonaweb.xpg.com.br/cochliomyiam.html;https://bugguide.net/node/view/1220239/bgpage) 

Gênero Chrysomya 

As espécies do gênero Chrysomya (Robineau-Desvoidy, 1830) são 

também conhecidas como moscas-varejeiras. Sua distribuição geográfica original 

abrangia Europa, África, Ásia e ilhas adjacentes, e o gênero foi introduzido 

acidentalmente no Sudeste do Brasil na década de 70. Esses insetos apresentam 

coloração metálica, típica dos califorídeos, verde a negro-azulado e apresentam 

faixas ou bandas transversais opacas e enegrecidas no ápice dos segmentos 

abdominais (Figura 11) (Oliveira et al., 2007). As espécies frequentemente 

associadas à miíase são a Chrysomya putoria (Wiedemann, 1830), Chrysomya 

albiceps (Wiedemann, 1830) e Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) e 

causam miíase secundária, tendo preferência por ovipor em bordas necrosadas 

de ferimentos. Essas três espécies estão presentes no Brasil e, de acordo com o 

estudo desenvolvido por Barbosa e Vasconcelos em 2015, foram encontrados 

exemplares das três espécies em zona urbana, mata atlântica, caatinga e litoral 

de Recife/ PE, causando miíase em gado de criação. 

 

 

 

 

         

Figura 11: a) Exemplar adulto de Chrysomya albiceps; b) exemplar de larva de Chrysomya albiceps 

(Fonte:https://diptera.info/forum/viewthread.php?thread_id=41988&pid=184150; 

http://vetbook.org/wiki/cat/index.php?title=Chrysomyia_spp)  

http://www.parasitandonaweb.xpg.com.br/cochliomyiam.html
https://bugguide.net/node/view/1220239/bgpage
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Rudolph_Wilhelm_Wiedemann
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Rudolph_Wilhelm_Wiedemann
https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Christian_Fabricius
https://diptera.info/forum/viewthread.php?thread_id=41988&pid=184150
http://vetbook.org/wiki/cat/index.php?title=Chrysomyia_spp
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Gênero Lucilia 

As moscas desse gênero preferem se alimentar de tecido morto, mas 

podem invadir tecidos vivos quando existem poucas opções (Visciarelli, 2007). 

Tem tamanho médio (6 – 9 mm), coloração desde o verde-amarelo até o azul ou 

verde-cuprino, com reflexos metálicos. A larva madura chega a atingir cerca de 

14 mm de comprimento, com coloração creme a rósea (Figura 12). Esse grupo 

apresenta três espécies de importância médica por causarem miíase secundária 

em seres humanos. A Lucilia sericata (Meigen, 1826) é uma espécie de 

distribuição quase cosmopolita, ocorrendo no Novo Mundo desde o sudoeste do 

Canadá até a Argentina. No Brasil, sua ocorrência se estende pelos estados do 

Paraná, São Paulo e Goiás (Teixeira, 2013). Lucilia cuprina é uma espécie 

também classificada como causadora de miíase secundária, tendo sua 

distribuição mais concentrada na África do Sul e Austrália, mas pode ser 

encontrada em outras partes do mundo, inclusive no Brasil (Teixeira, 2013). 

Exemplares de Lucilia eximia foram encontrados por Barbosa e Vasconcelos 

(2015) em todos os ecossistemas presentes no nordeste do Brasil, desde área 

urbana, mata atlântica, ecossistema agroecológico, caatinga e faixa litorânea, o 

que indica seu comportamento cosmopolita e altamente sinatrópico. Apesar dos 

relatos descreverem as larvas de L. eximia presentes habitualmente em carcaças 

e material em decomposição, existem relatos de miíase primária por L. eximia em 

gatos e coelhos e causando miíase secundária em seres humanos (Cansi, 2011). 

Por isso, é importante investigar seu comportamento não habitual, já que tais 

mudanças sugerem a ocupação ou a criação de um novo nicho que pode 

aumentar com a intensificação da domesticação de animais (Moretti, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: a) Exemplar de Lucilia sp. adulto; b) Exemplar de larva de Lucilia sp. (Fonte: www.wikpedia.org; 

https://bugguide.net/node/view/315038) 

http://www.wikpedia.org/
https://bugguide.net/node/view/315038
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Família Sarcophagidae 

Os dípteros da família Sarcophagidae, também conhecidos como “moscas-

da-carne”, são atraídos por matéria orgânica animal em decomposição, incluindo 

também fezes e carcaças, substratos usados para criação de suas larvas. Os 

adultos de Sarcophagidae podem ser distinguidos dos demais muscóides por 

apresentarem coloração geral cinzenta com padrão bastante uniforme do tórax 

com três listras pretas longitudinais no mesonoto e abdome axadrezado (Figura 

13a) (Mello-Patiu, 2009). 

As fêmeas dessa família fazem postura de larvas (larvíparas) de primeiro 

estádio e as larvas, as quais se distinguem, principalmente, por possuírem os 

espiráculos posteriores posicionados dentro de uma depressão ou concavidade 

(Figura 13b). Embora seja fácil distinguir adultos e imaturos da família com relação 

aos outros dípteros, a distinção das espécies é difícil e baseia-se em caracteres 

da terminália masculina (Mello-Patiu, 2009). Essa família contém mais de 2500 

espécies, amplamente distribuídas em regiões tropicais e quentes, o que inclui 

boa parte do território brasileiro (Barbosa, 2015).  

 

 

.  

 

 

 

 

 

Figura 13: a) Exemplar de adulto da família Sarcophagidae; b) Exemplar de larva de terceiro estádio de Sarcophagidae, 

com seta vermelha indicando a depressão em que os espiráculos estão inseridos (Fonte: Laboratório de Insetos e Vetores; 

http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136260/12907) 

 

 

1.4  Epidemiologia da miíase no Brasil 

Apesar dos relatos de caso encontrados na literatura, a escassez de 

informações sobre miíase no Brasil é uma constante. Essa doença acomete 

principalmente moradores de regiões rurais, com nível socioeconômico baixo, 

http://www.padil.gov.au/pests-and-diseases/pest/main/136260/12907
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íntimo contato com animais, condições de higiene precárias e acesso limitado às 

redes de esgotos e saúde (Marquez et al., 2007). Em áreas urbanas, a infestação 

acomete, na maioria das vezes, as regiões expostas do corpo, em indivíduos com 

hábitos precários de higiene, baixo nível de instrução, pacientes com distúrbios 

psiquiátricos, etilistas, diabéticos ou imunodeprimidos. E, embora tenha-se ao 

redor dos grandes centros urbanos um alto índice de pobreza, as informações 

sobre a prevalência de miíases no nosso meio são fragmentadas e escassas 

(Marquez et al., 2007).  

Por causa disso, é uma doença de importância para a Saúde Pública face 

ao forte componente social ligado ao seu aparecimento, estando diretamente 

relacionada à pobreza e à falta de cuidados primários de saúde. Geralmente, a 

miíase se caracteriza por uma infestação de baixa gravidade e curta duração, 

algumas vezes resolvidas sem auxílio médico, já que são raros os casos com 

desfecho fatal. Estas características dificultam a obtenção de dados fidedignos 

sobre sua prevalência, tanto na população rural como na urbana, uma vez que 

muitos casos não chegam ao conhecimento dos agentes de saúde (Marquez et 

al., 2007).  

O estudo da miíase e desenvolvimento do seu tratamento adequado são 

minados por uma série de empecilhos, desde a não obrigatoriedade de notificação 

e a consequente falta de registro adequado dos casos, até a postura dos 

profissionais de saúde diante dos pacientes, o desconhecimento da doença e o 

descarte das larvas ao invés do encaminhamento para identificação. Apenas os 

casos mais graves são encaminhados para os hospitais, sendo que nestes, a 

miíase ainda não é considerada como merecedora de registros. Desta forma, a 

maioria dos casos diagnosticados não é registrada, sendo tal parasitose 

subestimada e os relatos minimizados por uma série de causas sociais e médicas, 

que acabam por reduzir ainda mais os dados referentes à miíase (Nascimento et 

al., 2005).  

Marquez e colaboradores analisaram pacientes com sintomas de miíase 

em quatro municípios do Rio de Janeiro em 2007 e verificaram, durante o estudo, 

que dados relativos ao quadro clínico das miíases estavam ausentes em boa parte 

dos prontuários dos doentes. Isto pode estar refletindo a pouca importância que 

os profissionais de saúde, que atendem estes pacientes, dão ao assunto. Por sua 

vez, este tipo de atitude reflete a ausência de políticas de saúde voltadas para o 
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problema das miíases humanas, cuja magnitude é desconhecida (Marquez et al., 

2007).  

Em 2009, Fernandes et al. realizaram estudo no Hospital das Clínicas, em 

Goiás, no qual a subnotificação da doença foi discutida, sendo observado que os 

principais fatores para a notificação ineficaz são a não obrigatoriedade de registro, 

efeito de repulsa por parte dos pacientes e dos profissionais de saúde, levando 

ao descarte inadequado das larvas, desconhecimento da doença e de sua 

importância e tratamentos alternativos, geralmente doméstico, que não chegam 

aos hospitais de referência. Além destes fatores, os autores destacam como 

impedimento a falta de dados informatizados, devidos à falta de recurso e pessoal 

em realizar estudos retrospectivos que fornecessem relatórios detalhados sobre 

a doença. A partir destes resultados, os autores pretendiam promover a 

conscientização dos profissionais de saúde quanto à importância de registro e 

identificação dos casos de miíase, o que permitiria auxiliar na busca por formas 

de tratamento e medida de profilaxias mais adequadas, bem como formular 

estratégias de controle mais direcionadas para cada região e espécies envolvidas. 

Na região nordeste, diante da escassez de informação acerca das miíases 

humanas no Brasil e da inexistência de dados nessa região, Nascimento e 

colaboradores desenvolveram uma pesquisa realizada em Recife/PE, no período 

de 1999 e 2002, fazendo um levantamento epidemiológico dos casos de miíase 

da região. Foram identificados 24 casos de miíases nos 35 meses de estudo, 

sendo 14 destes casos ocorridos em pacientes do sexo masculino e a sua maioria 

composta por trabalhadores assalariados e aposentados. A maior prevalência foi 

de miíase cutânea (62,5%) e oral (12,5%) e nos 24 pacientes as larvas foram 

identificadas. Neste estudo ficaram evidenciadas duas questões: primeiramente, 

a necessidade de um estudo retrospectivo baseado na análise de prontuários 

médicos como forma de se contornar as dificuldades advindas da falta de 

informação sobre a real situação da miíase no Brasil; e em segundo lugar, a 

necessidade da conscientização dos profissionais de saúde sobre a importância 

da identificação das espécies envolvida, pois a identificação é o caminho para se 

conhecer o histórico e o potencial patogênico destas infestações visando a 

obtenção de resultados satisfatórios no tratamento e no controle das espécies 

envolvidas (Nascimento et al., 2005).  
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Tanto o estudo de Nascimento et al. (2005) quanto Fernandes et al. (2009) 

abordaram um ponto importante em seus trabalhos, que foi a discordância em 

relação à literatura de que a miíase é uma doença incomum. Tal discordância 

advém do alto número de casos encontrados em ambos os trabalhos, o que torna 

mais urgente a realização de intervenções que possibilitem traçar a verdadeira 

situação desta doença no país.  

Antunes et al. (2011) relataram dez casos avaliados durante o período de 

2005 a 2011 em São Paulo. Esse trabalho evidenciou o caráter incomum até então 

característico da miíase descrito na literatura, fato que foi de encontro aos 

resultados encontrados por Nascimento et al. (2005) e Fernandes et al. (2009) 

quando se compara o número de casos encontrados dentro do período de tempo 

dos estudos. Estes conflitos são ocasionados pela falta de informações precisas 

sobre a doença, gerada pela escassez de estudos nesta área. 

Dez anos após a realização do trabalho de Nascimento et al. (2005), 

Barbosa e Vasconcelos (2015) realizaram estudo com o objetivo de listar espécies 

de dípteros causadores de miíase em criações de gado no Nordeste brasileiro, de 

acordo com o ambiente e o hospedeiro no qual a espécie foi observada. A maioria 

dos casos de miíases envolveu ovelhas e não teve seu agente causal identificado. 

Dezenove espécies previamente conhecidas como agentes obrigatórios ou 

facultativos foram registradas em vários ambientes, incluindo a região semiárida, 

onde caprinos são frequentemente criados. Somente duas espécies foram 

identificadas como agentes causadores de miíases em animais domésticos, C. 

hominivorax e D. hominis. A presença de espécies invasoras pode estar 

associada com a expansão local de miíases secundárias em animais domésticos. 

Nesse trabalho, eles observaram a ocorrência de espécies de grande importância 

médico-veterinária, causadoras de miíase primária e secundária, nos centros 

urbanos, fato que precisa de atenção, por evidenciar a alta probabilidade de 

ocorrência de miíases humanas nessas cidades.  

Além dos inquéritos epidemiológicos e estudos retrospectivos, outra 

maneira de divulgação das miíases é o relato de caso. Fares et al. (2005) 

relataram o caso de uma paciente do sexo feminino, leucoderma, de dez anos de 

idade, com queixa de prurido intenso e dor acentuada por toda região torácica, 

lombar, nuca e cabeça, que se apresentavam eritematosas e cavitadas. Atendida 

em plantão hospitalar, foi realizada a tricotomia de couro cabeludo para melhor 
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evidenciar e demarcar a área afetada, observando-se quatro lesões cavitárias 

onde as larvas estavam visíveis. Devido às evidências de maus tratos, comunicou-

se a ocorrência à Delegacia da Vara de Infância e Juventude, que manteve a 

criança sob sua guarda e custódia para a devida investigação. Casos como este 

servem para reforçar quão forte é o fator social ligado ao aparecimento da miíase, 

no qual crianças vítimas de maus tratos fazem parte de um grupo bastante 

susceptível a essas infestações.  

O relato feito por Batista-da-Silva et al. (2009) descreve o caso de um 

paciente de 12 anos, morador do bairro Barro Vermelho, área urbanizada do 

município de São Gonçalo (RJ), que foi encaminhado a um hospital público local 

apresentando dor localizada no couro cabeludo. A equipe do ambulatório ao 

observar o paciente, detectou a presença de lesão furuncular única causada por 

larva de berne (D. hominis), que foi retirada. Após dez dias, o paciente retornou à 

unidade hospitalar apresentando um quadro clínico agravado pela infestação de 

8 larvas de C. hominivorax no mesmo orifício causado pelo berne, anteriormente. 

Esse relato aborda a importância com que a ocorrência de miíase deve ser 

encarada, isto é, sempre como uma patologia que inspira cuidados imediatos, 

diante da possibilidade de agravamento do quadro por infecções secundárias e 

até mesmo uma reinfestação por sucessão de parasitos capazes de produzir 

miíase primária, invasão de cavidades ou áreas nobres, ou ainda pela ocorrência 

de infestações maciças que, por seu caráter devastador, causam rapidamente 

lesões potencialmente irreversíveis. Entretanto, é imprescindível avaliar a 

ocorrência destas miíases para dar subsídios às ações de prevenção e/ou 

tratamento desta parasitose (Batista-da-Silva et al. 2009). 

Já Oliveira et al. (2008) relataram a situação de um paciente internado em 

um hospital universitário em Minas Gerais, admitido com traumatismo craniano e 

que desenvolveu infecção hospitalar, sendo posteriormente observada a 

presença de miíase de língua, desenvolvida durante o período de internação. O 

trabalho, então, enfatiza necessidade de uma vigilância epidemiológica mais 

severa e notificação de infestações hospitalares juntamente com a adoção de 

medidas preventivas dentro do ambiente hospitalar. 

No Rio Grande do Norte, há registro de apenas um trabalho desenvolvido 

em 2012 sobre miíase, realizado em três hospitais da capital do estado, Natal. 

Com as buscas ativas de prontuários antigos, foram realizados nove diagnósticos 
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de miíases registrados entre os anos de 2008 e 2012, sendo todos os casos 

atendidos no pronto-socorro do Hospital Walfredo Gurgel (Oliveira, 2012). A 

maioria dos pacientes analisados neste estudo era constituída por trabalhadores 

assalariados e estudantes, com moradia fixa, ocorrendo em paciente de ambos 

os sexos. Em todos os casos analisados neste estudo, as miíases se instalaram 

em feridas pré-existentes ou em aberturas naturais (ouvidos). Especula-se que 

tais aberturas naturais contassem com a presença de exsudação e/ou odor fétido 

como atrativo para as moscas. Tal dado é apenas especulação, pois estes dados 

não contavam no prontuário médico, pobremente preenchido. Os fatores 

predisponentes observados foram: lesões de origem não identificada, ferimentos 

infectados, abscessos, ferida cirúrgica e diabetes.  

Outros fatores como debilidade física e/ou mental e incapacidade, como no 

caso de menores, também estiveram associados com as miíases nos pacientes 

analisados. Porém, a presença de feridas ou lesões descobertas parece ser, 

definitivamente, o fator determinante para a ocorrência desta doença (Oliveira, 

2012). Não existem pessoas resistentes à miíase, tornando qualquer ferida um 

foco de atração para moscas (Moya Borja, 2003), característica que torna o 

conhecimento da necessidade de não deixar feridas e lesões exposta uma etapa 

fundamental da profilaxia por parte do paciente e dos profissionais de saúde. 

As moscas têm a sinatropia como uma forte característica que as permite 

sobreviver e se reproduzir em diferentes ambientes que sofreram ou não ações 

antropológicas. Essa característica garante a presença constante de moscas na 

rotina humana, e essa presença se tornou banalizada pelo próprio ser humano, 

que negligencia a importância desses insetos, tanto biológica quanto médico-

veterinária. E por causa dessa negligência, animais e pessoas ainda sofrem com 

esse tipo de parasitose cuja prevenção é, na maioria dos casos, a boa prática de 

higiene pessoal. No Brasil, a característica sinantrópica e a enorme diversidade 

de espécies se soma às condições limitadas de rede de esgoto e saúde pública e 

ao nível precário em que vive a população de menor poder aquisitivo. Esses 

fatores combinados aumentam a probabilidade do aparecimento de miíase na 

população. 

Dentro desse contexto, a carência de informações sobre a doença dificulta 

a identificação das principais espécies de moscas causadoras de miíase no Brasil. 

No Rio Grande do Norte há uma constante carência de dados que inviabiliza um 

levantamento fiel que contribua para se saber a verdadeira incidência da miíase 
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no estado. Por isso, estudos retrospectivos se fazem necessários para, a partir 

daí, começar a se mapear efetivamente as áreas com maiores números de casos 

de miíase e identificar os pacientes mais afetados. Essa necessidade de um 

estudo retrospectivo baseado na análise de prontuários médicos pode ser 

utilizado para contornar as dificuldades advindas da falta de informação sobre a 

real situação da miíase nas cidades. Simultaneamente, a identificação das larvas 

envolvidas pode nortear o tratamento e prevenção mais adequados, além de se 

permitir traçar um combate adequado e específico para cada espécie, através do 

uso de controladores químicos, físicos e biológicos, respeitando sempre a 

importância biológica de cada espécie e o impacto ambiental resultante. A 

ausência de registros dos casos por parte dos profissionais da saúde são 

potencializadores da falta de informações sobre os casos de miíases e suas 

consequências. Sob esse aspecto, a sensibilização dos profissionais é um ponto 

importante para que os novos casos de miíase sejam devidamente registrados e 

esses dados contribuam para delinear o verdadeiro perfil da doença na cidade do 

Natal.  
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2.0. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral  

 

Identificar casos de miíases em pacientes atendidos em unidades de saúde 

da cidade de Natal/RN entre os anos de 2010 e 2017. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar busca ativa de novos casos de miíase nas unidades visitadas 

entre agosto de 2017 e março de 2018; 

 Identificar as espécies de moscas causadoras de miíase a partir de larvas 

coletadas de pacientes atendidos nas unidades de saúde; 

 Avaliar o conhecimento prévio dos profissionais da saúde sobre miíase; 

 Sensibilizar os profissionais da saúde através de palestras de 

sensibilização, contendo informações sobre a doença, a importância dos 

registros corretos e dos hábitos preventivos; 

 Elaborar material educativo/informacional através da montagem de cartilha 

e composição de paródia musical a serem utilizadas como ferramentas 

auxiliares na contínua educação em saúde; 

 Elaborar protocolo básico para encaminhamento de exemplares de larvas 

coletadas nas unidades de saúde de Natal para identificação no 

Laboratório de Insetos e Vetores (UFRN). 
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3.0. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O protocolo utilizado neste protejo foi aprovado do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o parecer de 

número 2.247.383 (CAAE 69859817.3.00005537).  

O projeto foi desenvolvido em duas etapas, especificadas no organograma 

a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Etapa I – Busca por casos de miíase 

3.1.1 Análise de prontuários 

A identificação de casos de miíase registrados foi realizada a partir de 

análise e coleta de dados dos prontuários e boletins de atendimento do setor de 

curativos dos pacientes com miíase registrados entre janeiro de 2010 e agosto de 

Etapa I – Busca por 
casos de miíase

Análise dos prontuários 
preenchidos nos anos de 
janeiro de 2010 a agosto 

de 2017

Busca por ativa novos 
casos de miíase entre 

agosto de 2017 e março 
de 2018

Etapa II – Elaboração de 
material 

educativo/informacional 
e ação de sensibilização

Elaboração de cartilha 
informativa e paródia 

musical

Avaliação e  
sensibilização de 

profissionais da saúde

Elaboração de protocolo de 
encaminhamento de larvas 

para identificação



41 
 

2017, em unidades de saúde públicas dos diferentes distritos da cidade de Natal. 

As visitas às unidades foram devidamente autorizadas pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Natal. As unidades de saúde são divididas dentre cinco distritos: 

distrito sul, leste, oeste, norte I e norte II. As coletas de dados foram realizadas 

nos seguintes distritos: 

 

Figura 14: Mapa dos bairros da cidade de Natal/RN. Os bairros onde se localizam as unidades de saúde 

visitadas estão circulados. (Fonte: http://www.encontrariograndedonorte.com.br/mapas/mapa-bairros-de-

natal.htm) 

 

 

Observou-se os seguintes dados nos prontuários dos pacientes: ano de 

registro, sexo, idade, local onde reside o paciente, local da miíase, tipo da miíase, 

condição médica do paciente, fatores predisponentes, forma de tratamento 

utilizada, se houve evolução do quadro e se as larvas coletadas foram enviadas 

para identificação (anexo I). 
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3.1.2. Busca ativa por novos casos 

Concomitante à análise dos prontuários e coletas de dados, foram 

realizadas visitas semanais, entre os meses de agosto de 2017 a março de 2018, 

às unidades de saúde selecionadas, na tentativa de encontrar pacientes com 

quadro atual de miíase. Os pacientes que apresentaram quadro de miíase foram 

convidados a participar da pesquisa, sendo prestado todo esclarecimento sobre o 

projeto e, caso aceitassem participar, foram disponibilizados o termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo II e III), termo de assentimento livre e 

esclarecido, para o caso de menores de idade (anexo IV), o termo de autorização 

para o uso de imagens (anexo V e VI) e um questionário para que o paciente 

discriminasse informações básicas como idade, local da miíase, histórico de 

doenças, condições predisponentes, entre outros (anexo VII). Em casos que o 

paciente não soube ler ou apresentou alguma dificuldade no entendimento da 

pesquisa, os termos foram lidos pela pesquisadora. Nos casos em que o paciente 

foi até o serviço de saúde fora do período de visitação ao hospital, as larvas foram 

retiradas e armazenadas pelos funcionários do hospital e depois encaminhadas 

ao Laboratório de Insetos e Vetores da UFRN para identificação, juntamente com 

os dados do prontuário. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Recipiente para acondicionamento e transporte de larvas (Fonte: Laboratório de Insetos e Vetores – 

UFRN) 

 

A coleta das larvas desses pacientes foi feita pelos profissionais da saúde 

que trabalham na própria unidade. O profissional responsável, geralmente um 

técnico de enfermagem ou enfermeiro, realizou a coleta na sala de curativos, 

utilizando uma pinça metálica esterilizada para a remoção mecânica das larvas. 

As larvas foram acondicionadas em recipientes devidamente identificados que 

continham maravalha.  
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As larvas coletadas foram criadas no Laboratório de Insetos e Vetores da 

UFRN até alcançarem o terceiro estádio larval (para espécies que já podiam ser 

identificadas no estágio de larva) ou até alcançarem o estágio adulto (para 

espécies que não podiam ser identificadas ainda em estágio de larva), adequados 

para identificação. Ao atingir o terceiro estádio, as larvas foram levadas para 

identificação em lupa específica (Leica EZ4). As espécies de moscas que foram 

possíveis de identificar em estágio larval foram mortas em água à temperatura 

aproximada de 60 °C e armazenadas em álcool 70% (Oliveira, 2007). As larvas 

que precisaram ser criadas até a fase adulta foram mantidas sob condições 

controladas de temperatura (27±1ºC), fotofase (124h) e umidade relativa (70%) 

em insetário na UFRN e receberam dieta de carne bovina em início de 

decomposição (Oliveira-Costa, 2007), até terminarem o desenvolvimento para 

serem identificadas com o auxílio de chaves de identificação específicas. A 

identificação dos imaturos foi realizada utilizando a chave de identificação de 

Oliveira-Costa (2013) e para a identificação dos adultos, utilizou-se a chave 

pictórica de Vairo (2008). 

3.2 – Etapa II: Elaboração de material educativo/informacional e ação de 

sensibilização 

3.2.1. Elaboração de cartilha informativa e paródia musical  

A cartilha informativa sobre miíase intitulada “Você sabe o que é miíase?” 

foi elaborada a partir de dados da literatura, que foram convertidos em esquemas 

e ilustrações, com uma linguagem simples e direta, tornando essas informações 

acessíveis à compreensão de profissionais da área de saúde e também da 

população em geral. A cartilha apresenta dados sobre as principais espécies de 

moscas causadoras de miíase no Brasil, causas da doença, grupos de risco, 

formas de prevenção, de tratamento e controle dos dípteros, além de uma página 

introduzindo sobre a terapia larval, no intuito de esclarecer que as moscas não 

causam apenas malefícios aos seres humanos. As imagens utilizadas pertencem 

ao Laboratório de Insetos e Vetores da UFRN e foram feitas com auxílio de uma 

lupa (Leica EZ4). As ilustrações da cartilha foram desenvolvidas pela designer 

gráfica Jéssica Cristina Avelino Araújo. A cartilha foi disponibilizada de forma 

impressa ao final das visitas nas unidades de saúde selecionadas para esse 

estudo. 
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A paródia musical foi outra ferramenta de educação em saúde desenvolvida 

com o objetivo de tornar a disseminação da informação sobre miíase mais didática 

e divertida. A paródia intitulada “Miíase Axé Music” foi elaborada a partir da música 

original “Menina me dá seu amor” composta pela banda baiana de axé Chiclete 

com Banana (anexo VIII). A paródia foi gravada em modo acústico, com o auxílio 

de um violão de seis cordas e o instrumento de percussão Cajon.  

3.2.2. Avaliação e sensibilização dos profissionais da saúde 

Ao final de cada período de visitas nas unidades de saúde selecionadas, 

foi oferecido aos profissionais um questionário contendo perguntas simples sobre 

miíase, visando avaliar o conhecimento prévio desses profissionais acerca do 

tema (anexo IX).  Palestras foram realizadas com o objetivo de sensibilizar os 

profissionais da saúde sobre a importância de se conhecer sobre miíase, sobre 

manejo com o paciente e a importância de enviar as larvas para identificação. As 

palestras contaram com a presença de diretores das unidades, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, recepcionistas, nutricionistas e médicos. As palestras 

foram ministradas pela aluna de pós-graduação que desenvolveu o projeto. 

Nas palestras, foram reforçados conceitos básicos como as formas de 

prevenção, o tratamento adequado e, principalmente, a importância da notificação 

correta da doença e do encaminhamento das larvas para posterior identificação. 

Além disso, foram mostradas as principais espécies de moscas que causam 

miíase no Brasil e no mundo, introduzindo sobre a biologia desses insetos. 

Também foi introduzido o conceito de terapia larval como um dos benefícios que 

esses insetos podem oferecer ao ser humano. O processo para sensibilização dos 

profissionais de saúde teve auxílio das duas ferramentas desenvolvidas no projeto 

para informar e dessa forma, modificar a postura dos profissionais diante de 

futuros casos de miíase. No decorrer da palestra, foi apresentada a cartilha e as 

informações contidas nela, que ficará disponível em todas as salas de curativo 

das unidades visitadas. No encerramento das palestras, todos foram convidados 

a cantar a paródia musical “Miíase Axé Music”, cantada juntamente com o auxílio 

de um violão de seis cordas. 
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3.2.3. Elaboração de protocolo de encaminhamento de larvas para 

identificação em laboratório 

O protocolo básico de encaminhamento das larvas para identificação em 

laboratório foi elaborado com tópicos descrevendo a forma de coleta, além de 

constar alguns critérios de preenchimento como unidade de saúde, número de 

larvas coletadas, data da coleta, onde se encontravam as larvas quando foram 

coletadas, sexo do paciente e ainda os dados do Laboratório de Insetos e Vetores, 

com endereço e telefones para contato, para onde o material coletado deverá ser 

encaminhado para identificação (Anexo X).  
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4.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Busca por casos de miíase - análise de prontuários 

Seis casos de miíase foram registrados entre janeiro de 2010 e agosto de 

2017 nas unidades de saúde visitadas (Figura 16).  

 

 

Figura 16: Número de casos registrado entre janeiro de 2010 e agosto de 2017 nas unidades de 

saúde visitadas. 

 

Os seis casos registrados no decorrer de sete anos em três das seis 

unidades visitadas evidenciam a ausência de registros dessa parasitose, o que 

contribui para a escassez de informações sobre miíase na capital potiguar. Nos 

prontuários dos pacientes nem sempre constam todas as informações relativas 

ao quadro de miíase que apresentam. Em algumas unidades, a sala de curativos 

não apresenta nenhum material de registro dos pacientes atendidos naquele 

setor, como a unidade de Nova Descoberta, por exemplo. Fato similar foi 

observado por Marquez e colaboradores no Rio de Janeiro (2007), onde 

verificaram que as informações relativas aos quadros de miíase nos prontuários 

dos pacientes estavam ausentes, refletindo a pouca importância que é dada ao 

assunto.  

De acordo com a lista nacional de notificação compulsória preconizada pelo 

Ministério da Saúde, poucas são as parasitoses, sejam causadas por 

protozoários, helmintos ou artrópodes, que apresentam uma periodicidade de 

notificação obrigatória. Dentre as parasitoses, o registro e notificação são 
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necessários apenas para doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose 

(tegumentar e visceral), malária e toxoplasmose gestacional e congênita 

(Ministério da Saúde, 2016). Fica evidente que a miíase, pela sua baixa taxa de 

mortalidade, não se compara à necessidade de notificação igual às doenças como 

malária ou doença de Chagas. Entretanto, a necessidade de que os casos de 

miíase sejam ao menos registrados deve se tornar obrigatório em todas as 

unidades que atendam pacientes portadores desse quadro. Isso irá contribuir para 

um verdadeiro delineamento da doença em Natal, sabendo quem são os 

principais afetados e quais medidas de prevenção e controle das moscas podem 

ser desenvolvidas. 

O único trabalho sobre miíase em Natal foi desenvolvido por Oliveira 

(2012), onde foram visitados três hospitais (Hospital Giselda Trigueiro, Hospital 

Universitário Onofre Lopes e Hospital Walfredo Gurgel) da capital potiguar em 

busca de pacientes registrados com miíase entre os anos de 2008 e 2012. Apenas 

o Hospital Walfredo Gurgel apresentou registros de pacientes com miíase, onde 

foram registrados 9 casos entre os anos de 2008 e 2012. O trabalho observou que 

o preenchimento mais completo do prontuário é realizado somente em casos 

considerados complexos. Neste sentido, casos de miíase só eram devidamente 

reportados quando o quadro do paciente era mais complicado, como no caso de 

pé diabético e lesões mais extensas, tornando sugestivo que muito médicos e 

enfermeiros não reportem a presença de larvas em feridas, preenchendo 

pobremente os prontuários. Igualmente com a literatura consultada, os resultados 

do trabalho de Oliveira (2012) concordam que as miíases humanas são de 

ocorrência infrequente. Contudo, o trabalho reforça que os casos são 

subestimados e que os resultados apresentados no estudo não refletem a real 

situação das miíases humanas no Rio Grande do Norte, acreditando que a maior 

parte dos casos de miíase é tratada diretamente nas unidades de saúde e 

unidades de pronto-atendimento, sendo encaminhados para os centros de 

referência apenas os casos mais graves ou os que não receberam diagnóstico 

adequado.  

Contudo, a partir dos resultados do presente trabalho, foi observada uma 

ausência significativa nos registros dos casos de miíase nas unidades de saúde 

visitadas, fato evidenciado pelo baixo número de casos registrados no decorrer 

de sete anos, apesar dos relatos constantes dos profissionais da saúde, 
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reforçando o que foi observado por Oliveira (2012) de que a presença de larvas 

não é reportada ou registrada nos prontuários. 

Os registros corretos de qualquer doença são muito importantes e são 

responsabilidade única e exclusiva do profissional da saúde que atender o 

paciente. Como esse critério não é obrigatório e a miíase é uma parasitose com 

baixa taxa de mortalidade, percebe-se o número pequeno de registros observados 

nas unidades de saúde visitadas. Foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde, em 2017, um protocolo de registros para as salas de curativo de todas as 

unidades de saúde de Natal. Entretanto, o protocolo não inclui preenchimento 

para a presença de miíase nas lesões, úlceras ou feridas, o que implica que 

parasitoses como miíase provavelmente continuarão sem os devidos registros. 

Portanto, se fazem necessárias palestras que sensibilizem e conscientizem os 

profissionais da saúde sobre a importância e necessidade do registro correto 

dessa parasitose, já que o aparecimento é relatado de forma constante, porém, 

por falta de registros, não se pode mensurar a verdadeira incidência da miíase em 

Natal.  

A maioria dos pacientes afetados registrados nas unidades de saúde 

visitadas eram pessoas idosas, com residência fixa dentro da zona urbana de 

Natal (Tabela III). Consta na literatura que os principais casos de miíase ocorrem 

em indivíduos residentes da zona rural, de baixo nível socioeconômico, em 

contato íntimo com animais, higiene oral e corporal deficientes e acesso limitado 

a rede de esgoto e saúde (Marquez et al., 2007). Nas áreas urbanas, os mais 

afetados também são indivíduos com higiene pessoal deficiente, baixo nível de 

instrução, acesso limitado a rede de esgoto e saúde e pacientes com distúrbios 

psiquiátricos, etilistas, diabéticos ou imunodeprimidos (Marquez et al., 2007). 

Devido à característica sinatrópica das moscas e o crescimento desordenado da 

população ao redor dos grandes centros urbanos, o aparecimento de miíase em 

indivíduos residentes nas regiões de periferia (social e geográfica) nas cidades 

tem aumentado cada vez mais. Os seis pacientes que foram diagnosticados e 

registrados como sendo portadores de miíase são pessoas residentes da região 

da grande Natal, moradores de bairros localizados em diferentes distritos na 

cidade, sendo alguns bairros de periferia social, como o bairro do Planalto, por 

exemplo (Figura 17). Pelo nível socioeconômico menos elevado dos pacientes 

atendidos e pela localidade em que residem, reforça o que já foi descrito na 
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literatura de que a miíase afeta indivíduos com baixo nível de instrução, com 

acesso limitado a rede de saúde e esgoto.  

 

 

 

 

Figura 17: Bairros onde residem os pacientes registrados com miíase nas unidades de saúde 

visitadas (Fonte: http://www.encontrariograndedonorte.com.br/mapas/mapa-bairros-de-natal.htm).  
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Os pacientes afetados com miíase pertenciam a ambos os sexos, sendo 

três do sexo feminino e três do sexo masculino (Tabela III). A literatura descreve 

a miíase como sendo uma parasitose que afeta principalmente indivíduos do sexo 

masculino, entretanto, essa parasitose não está vinculada ao sexo do indivíduo, 

mas sim à higiene pessoal deficiente combinada à diversas condições 

preexistentes como presença de lesões. 

Os pacientes relatados nesse estudo apresentavam condições médicas 

que são fatores predisponentes para o aparecimento de miíase. Senilidade, 

quadro de filariose, depressão, neoplasia de mama e doenças degenerativas 

como Alzheimer foram condições descritas nos prontuários dos pacientes, 

combinadas a presença de lesões mal cuidadas (Tabela III). Kumarasinghe et al. 

(2000) alegaram que as infecções na região dos pés são mais comuns devido a 

não utilização de sapatos, o que se deve às precárias condições socioeconômicas 

dos pacientes comumente acometidos. No mesmo trabalho também foram 

destacados os fatores predisponentes mais comuns como as dermatites e as 

doenças do sistema circulatório (doença vascular periférica, acidente vascular 

cerebral, etc.). Lukin (1989) destacou como fatores predisponentes diabetes e as 

doenças vasculares, fato que também foi observado por Nascimento e 

colaboradores (2005) em hospitais públicos de Recife/PE. Ribeiro e colaboradores 

(2001) descrevem ainda que a miíase ocorre em pacientes acometidos com 

doenças necrosantes como as ulcero- granulomatosas (leishmaniose, 

hanseníase, etc.) ou tumorais, como casos de neoplasias.   

Os pacientes registrados com miíase nesse estudo apresentaram, 

principalmente, uma lesão prévia, geralmente malcuidada e com muito exsudato 

(Tabela III), fato reforçado pelo trabalho de Moya Borja (2003), onde ele descreve 

que qualquer ferida é um foco de atração para moscas, característica que torna o 

conhecimento da necessidade de não deixar feridas e lesões expostas, uma etapa 

fundamental da profilaxia por parte do paciente e, principalmente, dos 

profissionais de saúde.  
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Tabela III: Resumo do histórico clínico dos pacientes registrados com 

miíase entre janeiro de 2010 e agosto de 2017 nas unidades de saúde 

visitadas 

Local da 

miíase 

Sexo Idade Bairro 

que 

reside o 

paciente 

Unidade 

de Saúde 

onde foi 

atendido 

Condição 

médica 

Fatores 

predisponentes 

Tratamento Identificação das 

larvas 

Cabeça Masculino 10 Pitimbu Unidade 

de Cidade 

Satélite  

Não 

relatada 

Furúnculo ou 

verruga no 

couro cabeludo 

  

Remoção 

mecânica 

das larvas e 

higienização 

do local 

  

Não realizada 

Perna Masculino 72 Planalto Unidade 

de Cidade 

Satélite  

Não 

relatada 

Lesão c/ 

curativo sujo 

pela secreção 

  

Remoção 

mecânica 

das larvas e 

higienização 

do local 

  

Não realizada 

Tornozelo Masculino - Planalto Unidade 

de Cidade 

Satélite  

Filariose Lesão mal 

cuidada c/ 

muito exsudato 

  

Remoção 

mecânica e 

higienização 

do local 

  

Não realizada 

Perna Feminino - Nazaré Unidade 

de Nazaré 

Senilidade Lesão mal 

cuidada c/ 

muito esxudato 

  

Remoção 

mecânica e 

higienização 

do local 

  

Não realizada 

Perna Feminino - Nazaré Unidade 

de Nazaré 

Senilidade Lesão mal 

cuidada c/ 

muito exsudato 

Remoção 

mecânica e 

higienização 

do local 

Não realizada 

Tornozelo Feminino - Alecrim Unidade 

da Guarita 

Úlcera 

venosa 

Úlcera venosa 

com miíase 

devido à bota 

de Unna 

molhada e não 

trocada 

Remoção 

mecânica e 

higienização 

do local 

Não realizada 
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O tratamento dos pacientes do estudo foi realizado a partir da remoção 

mecânica das larvas, assepsia local, com retirada de tecido morto e, por fim, 

curativo oclusivo local. Nenhum paciente foi tratado com Ivermectina, considerado 

o antibiótico padrão para o tratamento de miíase animal (Ribeiro et a.,2001). 

 

Busca por casos – Busca ativa de casos atuais 

 Três pacientes foram diagnosticados com miíase no período das visitas 

(setembro de 2017 e março de 2018). Entre os três casos, foi possível realizar a 

coleta de larvas em dois pacientes e os exemplares foram encaminhados para o 

Laboratório de Insetos e Vetores da UFRN para que fosse realizada a 

identificação das espécies (Tabela IV). 

 

Tabela IV: Resumo do histórico clínico dos pacientes diagnosticados com 

miíase durante as visitas realizadas entre setembro de 2017 e março de 2018 

Local da 
miíase 

Sexo Idade Bairro que 
o paciente 
reside 

Unidade 
de saúde 
onde foi 
atendido 

Condição 
médica 

Fatores 
predisponentes 

Tratamento Identificação 
das larvas 

Mama Feminino Não 
relatada 

Igapó Unidade 
de Igapó 

Câncer de 
mama 

Lesão 
neoplásica com 

tecido 
necrosado na 

mama 
esquerda 

Remoção das 
larvas e 

higienização 
do local 

Realizada 

Cabeça Feminino 74 Pitimbu Unidade 
de 

Cidade 
Satélite 

Depressão Lesão 
seborreica com 

secreção e 
sangue 

Remoção 
mecânica, 

higienização 
local e dose 

oral única de 
Ivermectina 

Realizada 

Perna Feminino Não 
relatada 

Zona rural 
de São 

Gonçalo 
do 

Amarante 

Unidade 
da 

Guarita 

Alzheimer, 
desnutrição, 
desidratação 

Presença de 
várias lesões na 

perna direito 
com tecido de 

necrose 

Remoção das 
larvas visíveis 

e 
encaminhame

nto para 
internação 

com urgência 

Não 
realizada 
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  O primeiro caso ocorreu em uma paciente do sexo feminino, com idade não 

relatada, atendida na unidade de saúde de Igapó, no bairro de Igapó, zona norte 

de Natal. A paciente apresentava lesão extensa e de odor muito forte na mama 

esquerda, proveniente de um quadro de neoplasia. Foram coletadas nove larvas 

da região da lesão e encaminhadas para a identificação em laboratório. De acordo 

com relato da enfermeira que atendeu a paciente, não foi possível coletar mais 

larvas que “se esconderam” dentro da lesão por causa do sítio anatômico 

altamente vascularizado em que a lesão se encontrava. Foi realizada a 

higienização local com soro fisiológico e a paciente foi encaminhada para o 

Hospital da LIGA contra o Câncer de Natal.  

As larvas coletadas foram encaminhas ao Laboratório de Insetos e Vetores 

da UFRN e identificadas como pertencentes à família Sarcophagidae. Todas as 

larvas identificadas estavam em terceiro estádio do ciclo biológico, o que indica 

que já estavam habitando a lesão e parasitando a paciente por aproximadamente 

dois a seis dias. Para a identificação das espécies, as larvas foram mantidas no 

insetário do laboratório até atingir o estágio de inseto adulto. Dentre as nove larvas 

que puparam, oito adultos emergiram do pupário (Figura 18), todos eles 

identificados como fêmeas. A taxonomia do grupo é baseada na genitália do 

macho e as fêmeas são de difícil identificação, pois poucos são os caracteres que 

as diferencie em nível específico (Rocha, 2015). A morfologia externa dos adultos 

dessas moscas é bastante uniforme, sendo impossível a identificação baseada 

unicamente no estudo das fêmeas. De acordo com Amorim (2009), a 

diferenciação dos Sarcophagidae até o nível de espécie pode ser complicada, 

devido ao grande número de espécies existentes, à uniformidade da morfologia 

externa (“falta de diferenças morfológicas observáveis”) e usual indisponibilidade 

de chaves taxonômicas (que, quando disponíveis, acabam por conter descrições 

de caracteres morfológicos um tanto deficientes). A grande diversidade 

morfológica das estruturas da genitália acaba por dificultar a evidenciação de 

homologias, e, por consequência, também a delimitação de grupos monofiléticos, 

o que torna muito complicada a resolução acerca da origem, composição e 

relações entre gêneros e espécies desses organismos (Silveira, 2011). 
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Figura 18: Exemplares de adultos pertencentes à família Sarcophagidae (provenientes das larvas coletadas 

na paciente). 

Os Sarcophagidae são designados comumente como “flesh flies”, que 

indica que são moscas devoradoras de carne, o que contrasta com sua biologia, 

pois apenas uma parcela muito pequena do total de espécies existentes frequenta 

carcaças e tecidos (Merrit et al., 2009). Possuem uma distribuição cosmopolita 

(Smith, 1986), mas o maior número de espécies pode ser encontrado nas regiões 

continentais que apresentam clima quente (Silveira, 2011). Acidentalmente, 

espécies dessa família podem produzir miíases em homens e animais (Guimarães 

et al., 1983).  Em São João de Meriti, Rio de Janeiro, um caso de infestação 

auricular, cujas envolvidas pertenciam à espécie Oxysarcodexia amorosa 

(Schiner, 1868), foi reportado por Figueiredo e colaboradores (2002). Em Natal, 

algumas espécies dessa foram observadas por Baia (2015) na região de mata 

atlântica e tabuleiro litorâneo e Campos (2015) observou 10 espécies da família 

Sarcophagidae na região de manguezal, o que evidencia a presença de moscas 

dessa família na região urbana do estado. A paciente reside no bairro de Igapó, 

zona Norte de Natal, às margens do rio Potengi, considerado região de periferia 

social, onde observa-se uma limitação na rede de esgoto, e pela grande 

proximidade com o mangue, apresenta muitas possibilidades de criadouros para 

espécies dessa família de dípteros. 
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O segundo caso ocorreu na unidade de saúde de Cidade Satélite, no bairro 

Pitimbu, na zona sul de Natal, em uma paciente do sexo feminino de 74 anos. A 

paciente apresentava quadro de depressão e uma pequena lesão no couro 

cabeludo decorrente de um quadro de seborreia que já tratava há dois anos 

(Figura 16). Foi levada à unidade de pronto-atendimento (UPA) de Cidade Satélite 

e foi atendida pelo médico plantonista do dia. Este receitou Cefalexina para ser 

tomado de doze em doze horas durante cinco dias e receitou para uso tópico 

pomada Vaselina.  

Após três dias, a responsável pela idosa observou aumento e 

aprofundamento da lesão na cabeça. Foi realizada a tricotomia do couro cabeludo 

em casa e observaram uma lesão com secreção sanguinolenta (Figura 16). A 

paciente foi então levada para a unidade básica de saúde de Cidade Satélite 

(UBS), onde foi encaminhada para o setor de curativos. Neste setor, a técnica de 

enfermagem retirou 32 (trinta e duas) larvas de mosca da lesão do couro 

cabeludo, realizou higienização e curativo no local e a paciente foi encaminhada 

para casa. Sendo ainda observada a saída de larvas da lesão, a responsável pela 

idosa a levou novamente para a UPA de Cidade Satélite onde foi encaminhada a 

médica plantonista do dia. A médica receitou uma dose única de Ivermectina e 

encaminhou a paciente para fazer a higienização e troca do curativo. 

As trinta e duas larvas retiradas foram encaminhadas para a identificação 

no LIVe (UFRN) e foram identificadas como pertencentes à espécie C. 

hominivorax. Algumas larvas estavam em terceiro estádio, outras estavam em 

processo de mudança de estádio (Figura 17), o que indica que as larvas estavam 

parasitando a paciente por dois ou três dias, aproximadamente. Após a 

identificação, foram mortas em água aquecida a 60ºC e mantidas em tubo falcon 

contendo álcool a 70%. 
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Figura 16: a) Lesão no couro cabeludo da paciente (seta vermelha indicando a região onde as larvas estavam inseridas); 

b) Exemplar de larva de Cochliomyia hominivorax encontrada na lesão da paciente (seta azul indicando os troncos 

traqueais fortemente pigmentados característicos da espécie). 

 

 

 

 

 

Figura 17: Mudança de estádio larvar através da renovação da cutícula externa da larva.  

As fêmeas dessa espécie depositam seus ovos em bordas de ferimentos 

ou nas mucosas de animais. Após 24 horas, as larvas eclodem e começam a se 

alimentar dos fluidos corporais e tecidos vivos do hospedeiro (Guimarães & 

Papavero, 1999). As larvas completam seu desenvolvimento em um período que 

varia entre quatro a oito dias, dependendo das condições ambientais e são 

biontófagas, causando miíase primária por se alimentarem de tecido vivo. Quando 

chegam em L3, abandonam a ferida e em seguida se enterram para 

transformarem-se em pupas. Os adultos emergem em aproximadamente oito dias, 

estando prontos para copular após os primeiros três dias (Teixeira, 2013). O ciclo 

de vida ocorre em aproximadamente 24 dias, porém, dependendo das condições 

ambientais, este pode se estender até por 50 dias (Guimarães et al., 1983).   

A paciente reside no bairro do Pitimbu, uma região considerada periferia 

geográfica, com faixas de vegetação ao redor, condições relativas de rede de 

esgoto e coletas de lixo regulares. A identificação da espécie C. hominivorax foi o 

primeiro registro dessa espécie causando miíase primária no Rio Grande do Norte 

e foi importante para nortear a conduta médica acerca do tratamento adequado 
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da paciente, já que a voracidade de alimentação das larvas dessa espécie 

promove rapidamente a ampliação e aprofundamento da lesão, resultando numa 

destruição tecidual extensa, podendo invadir áreas nobres, e, por seu caráter 

devastador, causar lesões potencialmente irreversíveis. 

Os dois casos ocorreram em regiões extremas da cidade, e ainda 

apresentaram espécies pertencentes a famílias diferentes. A presença de moscas 

que causam miíase primária e secundária nas zonas norte e sul da cidade 

reforçam o sinatropismo dessas moscas e como as diferentes zonas, seja periferia 

social ou geográfica, apresentam locais de possíveis criadouros para as moscas 

causadoras de miíase.  

O terceiro caso foi registrado na unidade de saúde da Guarita, bairro do 

Alecrim (zona leste), onde uma paciente moradora da zona rural de São Gonçalo 

do Amarante, município vizinho à Natal, foi atendida com quadro de miíase em 

diversas lesões que apresentavam bastante tecido de necrose na perna direita. A 

paciente, idosa, porém, de idade não relatada, apresentava Alzheimer, quadro de 

desnutrição e desidratação e, devido à gravidade do quadro, foi rapidamente 

encaminhada para internação de urgência em um hospital. De acordo com o relato 

da enfermeira responsável, poucas larvas foram coletadas e descartadas. Isso 

evidencia a necessidade de intensificar a sensibilização dos profissionais da 

saúde sobre a importância da identificação das espécies que estão causando 

miíase, para ajudar a nortear o tratamento correto e poder, futuramente, traçar um 

controle das espécies que mais estão causando infestações em seres humanos 

na cidade de Natal.   

 

 

Sensibilização dos profissionais da saúde 

 Durante as visitas às unidades de saúde, os profissionais foram solicitados 

a responder um questionário (anexo X). Vinte profissionais pertencentes às 

unidades de Cidade Sátelite (bairro Pitimbu), Guarita (bairro do Alecrim), Nova 

Descoberta (bairro Nova Descoberta) e Igapó (bairro de Igapó) se dispuseram a 

responder os questionários, dentre eles, diretores das unidades, enfermeiras, 

técnicas de enfermagem e nutricionistas. A média de idade observada foi de 30 a 

50 anos. Todos os profissionais que responderam o questionário alegaram saber 

o que é miíase. Apenas 10% deles não sabiam como se contrai a doença e 70% 

dos entrevistados já tinham tido contato com miíase (Tabela V). Todos os 
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profissionais que responderam o questionário acreditam que o registro é 

importante, dando como justificativa principal que a necessidade de ações para 

orientar sobre as formas de prevenção, de saber o tratamento mais adequado e 

de um controle dos insetos. Apenas dois profissionais souberam responder como 

se classificam as miíases. 

 Ao final das visitas nas unidades de saúde, foram ministradas palestras de 

sensibilização com o objetivo de informar aos profissionais dados importantes 

sobre miíase, apontando principalmente as orientações corretas na prevenção, 

medidas de profilaxia, os diferentes tipos de miíase e porque a identificação das 

larvas é importante para nortear o tratamento mais adequado e a necessidade de 

registros corretos, conscientizando todos que a miíase é uma parasitose que 

atinge uma parcela da população que, apesar de negligenciada pelo poder 

público, necessita também de cuidados básicos de saúde. 

Tabela V: Respostas dos profissionais de saúde sobre conhecimento gerais 

acerca da miíase. 

Questão Sim Não 

Sabe o que é miíase? 100% 
 

Sabe como se contrai? 90% 10% 

Já esteve em contato com a doença? 70% 30% 

Sabe quantos tipos de miíase existem? 
 

100% 

Sabe classificar as miíases? 20% 80% 

Sabe quais são os fatores de risco? 70% 30% 

Sabe quais são os pacientes mais afetados? 80% 20% 

Sabe como se evitar a doença? 70% 30% 

O registro da doença é importante? 100% 
 

 

Para apontar a necessidade e a importância do encaminhamento das 

larvas para a identificação foi montada a cartilha “Você sabe o que é miíase?”, de 

acesso livre para profissionais da saúde e também para pacientes e população 

em geral. Já que a miíase possui como estratégia principal de profilaxia a 

educação sanitária, a cartilha tem o intuito de chamar a atenção e explicar de 
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forma simples e objetiva informações básicas sobre essa parasitose tão pouco 

conhecida.  

A paródia musical foi elaborada juntamente com a cartilha e foi tocada ao 

final das palestras. Apesar da ludicidade ser utilizada como método de ensino e 

aprendizagem para crianças, pôde-se ver ao final da palestra onde foi cantada a 

paródia, um interesse maior dos profissionais pelas informações transmitidas na 

explanação, promovendo o levantamento de muitas dúvidas e perguntas feitas por 

esses profissionais após o encerramento da palestra. A educação em saúde vai 

além da transmissão de informações, configurando combinações de práxis 

pedagógicas com o objetivo de facilitar a incorporação de ações conducentes à 

saúde. Através da ludicidade é possível alcançar esses objetivos, transformando 

o aprendizado em comportamentos humanos que previnam as doenças e que 

mudem o contexto da saúde coletiva, sejam adultos ou crianças (Weber, 2012). 

 A falta de informação sobre miíase por parte dos profissionais que atuam 

nas unidades públicas de saúde básica (onde aparecem casos de miíase com 

mais frequência) só reforça a necessidade de ações que mostrem a importância 

de se registrar os casos e de encaminhar as larvas para identificação, e, mais 

ainda, o porquê da necessidade de eles conhecerem a doença, já que apenas os 

profissionais que atendem esses pacientes são os únicos que podem orientar e 

auxiliar os pacientes sobre formas de prevenção e tratamento adequadas.  
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5.0.CONCLUSÃO 

 

Os dados obtidos neste trabalho sugerem que os registros de pacientes 

com miíase não são devidamente realizados, já que apenas 6 casos foram 

identificados nos prontuários entre janeiro de 2010 e agosto de 2017 nas unidades 

de saúde visitadas, podendo-se concluir que é necessária uma sensibilização 

mais persistente e abrangente sobre a importância dos registros corretos dos 

casos de miíase nas unidades de saúde.  

Durante sete meses de busca ativa, foram observados três casos de miíase 

nas unidades visitadas. Em dois desses três casos, as larvas coletadas da mama 

de uma das pacientes foram identificadas como pertencentes à família 

Sarcophagide e as larvas coletadas da cabeça da outra paciente eram da espécie 

C. hominivorax, pertencente à família Calliphoridae, sendo este último caso o 

primeiro relato de C. hominivorax causando miíase primária em seres humanos 

no Rio Grande do Norte.  

A cartilha didática sobre miíase foi utilizada como ferramenta de educação 

em saúde apresentada nas palestras de sensibilização dos profissionais da 

saúde. Observou-se a necessidade de intensificar e continuar as coletas das 

larvas para começar a mapear as principais espécies que causam miíase em 

Natal, isso resultou na elaboração de protocolo de encaminhamento das larvas 

para identificação. As respostas dos profissionais ao questionário sobre miíase 

evidenciam a necessidade contínua da educação em saúde, com o objetivo de 

promover a importância dos hábitos preventivos das miíases e a promoção da 

saúde, a partir da realização de outros trabalhos que ajudem a refletir a verdadeira 

incidência da doença no Brasil, além de um trabalho de conscientização dos 

profissionais de saúde sobre necessidade de notificação e tratamento adequado, 

em busca de um tratamento humanizado para os portadores de miíases, evitando 

a ocorrência de situações desagradáveis e sequelas desnecessárias.. 
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6.0.PERSPECTIVAS 

 

A principal perspectiva desse trabalho é que ele possa servir de propulsor 

para o desenvolvimento de outros trabalhos sobre miíase na cidade de Natal, 

ampliando as análises para outras cidades do estado do Rio Grande do Norte. 

Para auxiliar na propagação das informações sobre miíase, tem-se como objetivo 

futuro poder disponibilizar a cartilha no site da Secretaria Municipal de Saúde de 

Natal para que qualquer pessoa possa acessar. Além disso, tem-se a proposta de 

manter a coleta de larvas nas unidades de saúde como um projeto permanente 

para que possa ser feita uma vigilância entomológica das espécies de mosca que 

estão causando miíase na cidade de Natal. 
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8.0. ANEXOS 

 

ANEXO I  

Análise de prontuários médicos para levantamento de dados dos casos 

de miíase registrados entre 2010 e março de 2018 

 

Unidade:______________ 

Ano de registro: ______________ 

Sexo do paciente: ________________________ 

Idade do paciente: _______________________ 

Local onde reside o paciente: ____________________ 

Tipo de miíase: _______________________________________ 

Local da miíase: ______________________________________ 

Condição médica do paciente:  

______________________________________________________________________ 

Existência de fatores predisponentes: 

______________________________________________________________________ 

Forma de tratamento: 

______________________________________________________________________ 

Evolução do quadro: 

______________________________________________________________________ 

Envio de larvas para identificação: ______________________________________ 
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ANEXO II 

                                                                                                                                                 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  Este é um convite para você participar da pesquisa “Estudo epidemiológico e 

identificação das espécies de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades de 

saúde de Natal/RN” que é coordenada pela professora Renata Antonaci Gama.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo ou 

penalidade.  

Esta pesquisa pretende realizar um levantamento epidemiológico dos casos de 

miíase a partir da análise dos prontuários de pacientes atendidos em unidades de saúde 

pública das quatro regiões da cidade do Natal e realizar uma busca ativa por novos casos 

de miíase, onde será feita a coleta de larvas, que serão levadas ao laboratório para que 

sejam identificadas as espécies de moscas causadoras da parasitose.  

Os motivos que nos levam a fazer este estudo são a carência e escassez de 

informações sobre a doença no nosso estado. Por ser uma doença negligenciada e pouco 

conhecida, a falta de informação dificulta a identificação das principais espécies de moscas 

causadoras da miíase, portanto, não se pode propor um tratamento correto, uma prevenção 

eficaz e um controle potente das moscas que causam a doença sem que haja um estudo 

sobre os pacientes mais afetados e sem que haja identificação das principais espécies de 

moscas causadoras de miíase na nossa cidade. Outro motivo importante é o 

desconhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença, isso faz com que essa 

parasitose não seja identificada da forma correta e os pacientes portadores não recebam o 

tratamento mais apropriado.  

Caso você decida participar, você deverá preencher um questionário no qual serão 

feitas perguntas simples como endereço, idade, local da presença de larvas no corpo, 

presença de doenças crônicas, entre outras. Se você permitir que o local da presença de 

larvas seja fotografado, então será preenchido por você um termo de autorização para que 

apenas o local com as larvas seja fotografado, sem você possa ser identificado através da 

foto. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 
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nenhum momento. Esta pesquisa tem caráter acadêmico e seus resultados poderão 

ser publicados, preservando, porém, a sua identidade.  

Após responder o questionário, as larvas presentes no seu corpo serão coletadas 

com o auxílio de uma pinça, colocadas em um recipiente plástico e encaminhadas ao 

Laboratório de Insetos e Vetores da UFRN para criação e posterior identificação. Esse 

processo é totalmente indolor e será realizado com uma equipe médica/enfermagem da 

própria unidade de saúde. Somente a aplicação do questionário e o encaminhamento/ 

identificação das larvas é que será executado pela aluna de pós-graduação em Ciências 

Biológicas da UFRN Larissa Gabriela Vasconcelos Martins. Após a aplicação do 

questionário e coleta das larvas, serão abordadas as principais medidas para evitar as 

miíases e os métodos de controle das moscas dentro das casas.  

Não há riscos envolvidos com a sua participação nesta pesquisa, pois ela se limitará 

à resposta de um questionário e permissão da identificação das larvas eventualmente 

coletadas.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável profª Dra. Renata Antonaci Gama. 
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Consentimento livre e esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Estudo epidemiológico e identificação das espécies de moscas causadoras de 

miíase em pacientes das unidades de saúde de Natal/RN”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, _______________________. 

 

            ________________________________________________     

                  Assinatura do participante da pesquisa 

                                                                                                        

Declaração do pesquisador responsável 

   Como pesquisador responsável pelo estudo “Estudo epidemiológico e identificação 

das larvas de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades de saúde públicas 

de Natal/RN”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _______________________. 

 

                ________________________________________________ 

                           Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Impressão datiloscópica 

do participante 
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Endereço: Av. Salgado Filho, 3000, Candelária, UFRN, Centro de Biociências, 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia. CEP: 59066-800. Tel (84) 96070119; (84) 

32119210, ramal 222. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP- UFRN), endereço: Praça do Campus 

Universitário, CP 1666, Natal/ RN, CEP: 59078-970, Brasil. Tel: (84) 32153135. 
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ANEXO III 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

LABORATÓRIO DE INSETOS E VETORES 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é 

responsável participe da pesquisa: Estudo epidemiológico e identificação das espécies de 

moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades de saúde de Natal/RN, que tem 

como pesquisador responsável a Profª Dra. Renata Antonaci Gama. 

Esta pesquisa pretende fazer uma contagem dos casos de miíase a partir da leitura 

de prontuários médicos de pacientes atendidos em algumas unidades de saúde da cidade de 

Natal. Além disso, o trabalho pretende fazer uma busca ativa de novos casos de miíase que 

aparecerem no momento da pesquisa, onde será feita a coleta de larvas do corpo do paciente 

e essas serão levadas para o Laboratório de Insetos e Vetores na UFRN, para que sejam 

identificadas as espécies de moscas que mais causam miíase em Natal. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que existe uma carência de informações 

sobre essa doença no nosso estado. Miíase é uma doença pouco conhecida, então a falta de 

informação sobre ela torna difícil a identificação das espécies que a causam, não se tem um 

tratamento correto e definitivo e nem um controle potente das moscas em nossa cidade. 

Outro motivo importante é o desconhecimento dos profissionais de saúde sobre a doença, 

isso faz com que ela não seja identificada da forma correta e os pacientes não recebam o 

tratamento mais correto.  

Caso você decida autorizar, ele(a) deverá preencher um questionário no qual serão 

feitas perguntas simples como endereço, idade, local da presença de larvas no corpo, 

presença de doenças crônicas, entre outras. Se você permitir que o local da presença de 

larvas seja fotografado, então será preenchido por você um termo de autorização para que 

apenas o local com as larvas seja fotografado, sem o menor possa ser identificado através 

da foto. Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome dele(a) não será 

identificado em nenhum momento. Esta pesquisa tem caráter acadêmico e seus 

resultados poderão ser publicados, preservando, porém, a identidade do paciente de 

menor. Durante a realização, as larvas presentes no corpo dele(a) serão coletadas com o 

auxílio de uma pinça, colocadas em um recipiente plástico e encaminhadas ao Laboratório 

de Insetos e Vetores da UFRN para criação e depois, identificação. Esse processo é 

geralmente indolor e será realizado com uma equipe médica/enfermagem da própria 

unidade de saúde. Somente a aplicação do questionário e o encaminhamento/ identificação 

das larvas é que será executado pela aluna de pós-graduação em Ciências Biológicas da 

UFRN Larissa Gabriela Vasconcelos Martins. Após a aplicação do questionário e coleta 

das larvas, serão explicadas as principais medidas para evitar as miíases e os métodos de 

controle das moscas dentro das casas. A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

ele(a) corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, porque 

será feita apenas as retirada das larvas com uma pinça pelos enfermeiros e técnicos 

responsáveis, com todo o cuidado, e quanto mais rápida da retirada, menor risco tem o 

paciente . 

Pode acontecer um desconforto, porque, dependendo do lugar onde as larvas estão 

localizadas, o acesso pode ser facilitado ou dificultado. Se as larvas estiverem localizadas 

em alguma cavidade como boca, ouvidos e nariz, o paciente sentirá desconforto será 
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minimizado com a retirada completa das larvas e ele(a) terá como benefício a cura 

permanente da miíase com a retirada total das larvas e se for mantida sempre a higiene 

pessoal e higiene da moradia, aspectos que serão explicados pela aluna e biomédica Larissa 

Gabriela Vasconcelos Martins, que acompanhará a retirada das larvas. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele(a) 

terá direito a assistência gratuita que será prestada Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Profª Dra. Renata Antonaci Gama, Endereço: Av. Salgado Filho, 3000, Candelária, UFRN, 

Centro de Biociências, Departamento de Microbiologia e Parasitologia. CEP: 59066-800. 

Tel (84) 96070119; (84) 32119210, ramal 222. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 

possa identificá-lo(a). 

 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) 

será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Profª Renata Antonaci Gama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação 

na pesquisa Estudo epidemiológico e identificação das espécies de moscas causadoras de 

miíase em pacientes das unidades de saúde de Natal/RN. 
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 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu 

representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos 

e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

 

 Natal, ________________de 2017. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Estudo epidemiológico e identificação 

das espécies de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades de saúde de 

Natal/RN ,declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, 25 de julho de 2017. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 
Endereço: Av. Salgado Filho, 3000, Candelária, UFRN, Centro de Biociências, 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia. CEP: 59066-800. Tel (84) 96070119; (84) 

32119210, ramal 222. 

 

 

  

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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ANEXO IV 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

LABORATÓRIO DE INSETOS E VETORES 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Estudo epidemiológico e 

identificação das espécies de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades de 

saúde de Natal/RN, coordenada pela professora Dra. Renata Antonaci Gama (84) 

32153437. Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber sobre como você adquiriu as larvas no seu corpo e gostaríamos de 

retira-las e levar para analisar no laboratório. Assim, poderemos saber qual a espécie de 

mosca que pode estar causando essa doença na cidade. 

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 2 a 17 anos de 

idade.  

 A pesquisa será feita na unidade de saúde pública, onde as crianças terão apenas 

que esperar o enfermeiro retirar as larvas de onde elas estão no seu corpo com uma pinça, 

sem causar incômodo ou dor. Para isso, será usado/a pinça de metal, gaze e solução de éter, 

ele é seguro, mas é possível arder um pouco no local da retirada, e pode ocorrer uma 

sensação de “comichão” por causa das larvas. Caso aconteça algo errado, você pode nos 

procurar pelos telefones que tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem 

acontecer como a retirada total das larvas que estão o seu corpo, seguido de limpeza e 

tratamento do local acometido, ou seja, quando as larvas são retiradas você fica totalmente 

curado da miíase, fazendo sempre a higiene da boca, dos ouvidos, do nariz e do corpo todo, 

tomando banho sempre que puder e, caso tenha alguma ferida, deixar ela sempre limpa e 

coberta.  

  Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a 

outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 

da pesquisa vão ser divulgados apenas em congressos ou publicações científicas (revistas 

científicas, por exemplo), mas sem identificar as crianças que participaram.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Profª Dra. Renata Antonaci Gama, Endereço: Av. Salgado Filho, 3000, Candelária, UFRN, 

Centro de Biociências, Departamento de Microbiologia e Parasitologia. CEP: 59066-800. 

Tel (84) 96070119; (84) 32119210, ramal 222. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa Estudo 

epidemiológico e identificação das espécies de moscas causadoras de miíase em 

pacientes das unidades de saúde de Natal/RN. 

 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis.  

 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

Natal, ____de _________de __________. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo participante de menor: 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Estudo epidemiológico e identificação 

das espécies de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades de saúde de 

Natal/RN,declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 

do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, _____ de ________ de 2017. 
 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Endereço: Av. Salgado Filho, 3000, Candelária, UFRN, Centro de Biociências, 

Departamento de Microbiologia e Parasitologia. CEP: 59066-800. Tel (84) 96070119; (84) 

32119210, ramal 222. 

  

Impressão datiloscópica 

do participante 
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ANEXO V 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 Eu, __________________________________, AUTORIZO a Profª Renata 

Antonaci Gama, coordenadora da pesquisa intitulada “Estudo epidemiológico e 

identificação das espécies de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades 

de saúde de Natal/RN” a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto como 

fim específico de inseri-las nas informações que serão geradas na pesquisa aqui citada e 

em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais. 

 A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso da minha imagem para os 

fins estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de 

utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada.  

 O pesquisador responsável, Renata Antonaci Gama, assegurou-me que os dados 

serão armazenados por meio de foto, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e, após esse 

período, serão destruídas. 

 Asseguro-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse das minhas imagens. 

 Natal, ___________________. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

  

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA 

FICARÁ COM O PARTICIPANTE E OUTRA FICARÁ COM O RESPONSÁVEL 

PELA PESQUISA 

Impressão datiloscópica 

do participante 
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ANEXO VI 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

LABORATÓRIO DE INSETOS E VETORES 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGENS DO PARTICIPANTE DE 

MENOR (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 Eu, __________________________________, responsável pelo participante 

menor de idade_________________________________________, AUTORIZO a Profª 

Renata Antonaci Gama, coordenadora da pesquisa intitulada “Estudo epidemiológico e 

identificação das espécies de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades 

de saúde de Natal/RN” a fixar, armazenar e exibir a imagem daquele(a) de quem sou 

responsável por meio de foto como fim específico de inseri-las nas informações que serão 

geradas na pesquisa aqui citada e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso da imagem daquele(a) de quem sou 

responsável para os fins estabelecidos e deverá sempre preservar o anonimato do 

participante de menor. Qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por 

mim autorizada.  

 O pesquisador responsável, Renata Antonaci Gama, assegurou-me que os dados 

serão armazenados por meio de foto, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e, após esse 

período, serão destruídas. 

Asseguro-me, também, que o participante de menor será livre para interromper sua 

participação na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse das imagens. 

 

 Natal, ___________________.  

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo participante de menor:  

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável:  

 

  
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA 

FICARÁ COM O PARTICIPANTE E OUTRA FICARÁ COM O RESPONSÁVEL 

PELA PESQUISA. 

Impressão datiloscópica 

do participante 
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 ANEXO VII 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA  

 

 

Questionário para novos casos de miíase 

 Questionário referente ao projeto: “Estudo epidemiológico e identificação das espécies de moscas 

causadoras de miíase em pacientes das unidades de saúde de Natal/RN”     

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

01)Endereço:_________________________________________________________ 

02) Idade:________ 

03) Sexo:                 (     )Feminino     (     )Masculino 

04) Estado Civil:     (     ) Casado         (     ) Solteiro 

                               (     )Separado       (      ) Viúvo 

05) Raça: (   ) negro  (   ) caucasiano    (    )asiático      (     ) pardo 

DADOS SOCIAIS: 

06) Escolaridade:   (     ) Analfabeto        (     )Ensino Fundamental    (     )Ensino Médio      

                             (    )Ensino Superior Incompleto     (     )Ensino Superior Completo 

07) Profissão:__________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DA DOENÇA 

16) Doenças preexistentes: 

17) Faz uso de algum medicamento? 

18) Restrições: (locomotora, intelectual) 

19) Local da lesão: 

20) Origem da lesão: 

21) Presença de feridas abertas: 

22) Tratamento anterior ao atendimento: (por conta própria) 

23) Complicações: 

24) Tratamento: 
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25) Miíase anterior:  Sim___  Não___ 

 Complicações: 

 Tratamento: 

 Tempo de cura:  
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ANEXO VIII 

Miíase Axé Music 

(Paródia da música “Menina me dá seu amor” – Chiclete com Banana) 

Posso sentir 

A larva andar na minha mão 

Pra completar o seu ciclo de vida 

Comendo pele viva ou não 

Pode habitar 

Até lugar que ninguém vê 

Miíase é larva de mosca 

Que vai parasitar você 

Mas não vai ser de qualquer jeito, qualquer jeito 

O hospedeiro tem que ser perfeito, ser perfeito 

Má higiene, ferimento aberto, ferimento aberto 

O odor forte atrai o inseto, atrai o inseto 

Olha lá, Chrysomya voou, ai ai ai ai ai 

Oviposição ela já começou, começou iô iô, começou iô iô 

Mas para tratar, já tem se tem um jeitinho 

Retire as larvas com muito carinho 

Mostre ao paciente como se cuidar 

Mande as larvas pro LIVe pra identificar 
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ANEXO IX 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA  

 
 
 

 

 

Questionário para investigação de conhecimento dos profissionais de 

saúde sobre miíase 
 
 

Questionário referente ao projeto: “Estudo epidemiológico e identificação das 

espécies de moscas causadoras de miíase em pacientes das unidades de saúde de 

Natal/RN”     
 

Unidade de saúde: 
Idade: 
Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino 
Cargo:                                                             Tempo de serviço: 
Setor: 
 

1- Você sabe o que é miíase? (  ) Sim     (  ) Não 

2- Você sabe como se “pega” miíase? (  ) Sim Como?____________________   (  

) Não 

3- Já esteve em contato com algum caso de miíase? (  ) Sim     (  ) Não 

Se sim, qual foi o procedimento adotado? 

 

4- Quantos tipos de miíase existem? (a)1     (b) 2    (c) 3   (d) 4   (e) >4   (f) Não 

sei 

5- Como podemos classificar as miíases? 

 

6- Quais os fatores de risco? 

 

7- Quais os pacientes mais afetados? 

 

8- Qual é a forma de tratamento? 

 

9- Como se evitar esta doença? 

 

9- Em sua opinião, a notificação desta doença deveria ser obrigatória? Por quê? 
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ANEXO X 

           UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS  

LABORATÓRIO DE INSETOS E VETORES 

 

 

 

 

PROTOCOLO BÁSICO PARA ENCAMINHAMENTO DE LARVAS DE 

MOSCAS COLETADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE 

NATAL/RN 

 

 

1. Identificar o recipiente onde serão acondicionadas as larvas; 

2. Com auxílio de pinça, acondicionar as larvas coletadas vivas em 

recipiente limpo e seco (Não adicionar álcool, água ou qualquer 

substância ao recipiente); 

3. Manter o recipiente em local arejado (não expor o recipiente a 

condições extremas de temperatura); 

4. Preencher os seguintes dados: 

a. Unidade de saúde: ____________ 

b. Número de larvas coletadas: ___________ 

c. Local onde se encontravam as larvas: ____________ 

d. Sexo do paciente: ______________ 

e. Data da coleta: ______________ 

5. Entrar em contato com o Laboratório de Insetos e Vetores – UFRN 

Avenida Salgado Filho, 3000, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Biociências, Departamento de Microbiologia e 

Parasitologia, Laboratório de Insetos e vetores.  

Telefone para contato: +55 84 3215-3437, ramal 215, telefone móvel: 

+55 84 9 9134-0198 

 

Projeto permanente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o 

parecer_________________ 


